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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 8 z dne 5. 2.
1998, stran 759, Srg št. 96/03970,
Rg-109030, se tekst pri članih nadzornega
sveta pravilno glasi: Kalin Janez, Ernestl Marija, Kepic David in Bregar Aleksandra, vsi
izstopili 29. 6. 1995.

LJUBLJANA
Rg-105156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06074 z dne 21. 2. 1997 pod št. vložka 1/28947/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 5986249
Firma: DRAVA PAPIR, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DRAVA PAPIR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DRAVA TRADING HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Klagenfurt,
Ramsauerstrasse 25/I, vstop 7. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Wieser Felix, Windisch, Bleiberg št.
59, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Juvan Kristijan, Komenda, Suhadole
46, imenovana 7. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
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Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah.
Rg-200127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03518 z dne 10. 12. 1997 pri subjek-
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tu vpisa C & B, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Smerdujeva 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5436117
Ustanovitelja: Brifah Marko, izstop 27. 5.
1997 in Brifah Andreja, Ljubljana, Smerdujeva ulica 11, vstop 27. 5. 1997, vložek
760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

PTUJ
Rg-106374
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00212 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpsia BURG & Co., proizvodnja,
trgovina in storitve, d.n.o., Tržec 42,
2284 Videm pri Ptuju, pod vložno št.
1/06986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5694043
Osnovni kapital: 4,149.398 SIT
Ustanovitelja: Burg Milan, Videm pri Ptuju, Tržec 42, vstop 6. 4. 1992, vložek
2,074.699 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hanžel Matej, Ljubljana, Pražakova 13, vstop 16. 3. 1995, vložek 2,074.699 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-109563
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00039 z dne 23. 4. 1997 pod
št. vložka 1/04244/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5510686002
Firma: PAAM-AUTO, podjetje za prodajo avtomobilov, avtomateriala, marketing avto Zavrč, d.o.o., Podružnica DAEMOBIL, prodaja avtomobilov, Ptuj
Skrajšana firma: PAAM-AUTO, d.o.o.,
Zavrč, Podružnica DAEMOBIL, prodaja
avtomobilov, Ptuj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Ob Dravi 3a
Ustanovitelj: PAAM-AUTO, podjetje za
prodajo avtomobilov, avtomateriala, marketing avto Zavrč, d.o.o., Zavrč, Zavrč 7 a,
vstop 13. 2. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Furjan Robert, Zavrč, Zavrč 7a, imenovan 13. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Furjan Iris, Cirkulane,
Cirkulane 34 b, imenovana 13. 2. 1997;
prokurist Vodeb Franc, Kalobje, Kalobje 19,
imenovan 13. 2. 1997, podpisuje z dostavkom prokurist Podružnice DAEMOBIL.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 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
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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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Rg-109564
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00049 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpsia PAAM - AUTO, podjetje za
prodajo avtomobilov, avtomateriala,
marketing avto Zavrč, d.o.o., sedež: Zavrč 7 a, 2283 Zavrč, pod vložno št.
1/04244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka družbenice in
zastopnice ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5510686

Ustanoviteljica: Furjan Iris, Cirkulane,
Cirkulane 34 b, vstop 28. 8. 1991, vložek
762.930 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Furjan Iris, imenovana 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 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, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
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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
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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
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Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov d.n., družba opravlja vse, razen dejavnosti posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, od tega opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-111034
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00085 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/09557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev gospodarsko
interesnega združenja s temile podatki:
Matična št.: 5944392
Firma: G T P, gospodarsko interesno
združenje za gradbeništvo, trgovino,
promet in ostalo
Skrajšana firma: GIZ GTP
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 2284 Videm pri Ptuju, Pobrežje 172
Ustanovitelji: SATUS, z.b.o., Ptuj, Volkmerjeva 9, vstop 28. 3. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; ARPING,
d.o.o., Hoče, Stara cesta 95, vstop 28. 3.

11 / 13. 2. 1998 / Stran 1027
1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; IWEX, d.o.o., Ivanec, Ljudevita
Gaja 13, vstop 28. 3. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ivčetič Anton, Videm pri Ptuju, Pobrežje 172, imenovan 28. 3. 1996, zastopa združenje kot predsednik uprave.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
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28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slik; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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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 in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 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; 6420
Telekomunikacije; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
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74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov d.n. družba opravlja vse “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja vse
“razen revizijskih dejavnosti”.
Pri dejavnosti pod šifro 92.711 prirejanje klasičnih iger na srečo, družba opravlja
tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vrednost sreč ne presega 400.000 SIT.
Rg-113184
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00243 z dne 10. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PANORAMA, obrtno podjetniška zadruga, z.o.o., Osojnikova 1,
2250 Ptuj, pod št. vložka 1/00008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5025214
Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
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ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
“razen revizije”.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 poizvedovalne dejavnosti in varovanje, družba
opravlja “samo varovanje”.
Rg-114425
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00249 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa REPRIZA, Trgovsko podjetje – blagovna hiša, d.o.o., sedež: Miklošičeva 1, 2250 Ptuj, pod št. vložka
1/01603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopanja in spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5035163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Simonič Radoslav, Ptuj, Zgornja Hajdina 127,
razrešen 17. 5. 1996 kot začasni direktor
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Korpar Franc in
Kranjec Mira, izstopila 17. 5. 1996 ter Vizjak Ivan in Mohorko Marjan, vstopila 17. 5.
1996.
Rg-114426
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00006 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA VZDRŽE-
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VANJE IN VARSTVO CEST PTUJ, p.o.,
sedež: Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj,
pod št. vložka 1/01205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5143284
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veingerl Ferdinand, Ptuj, Orešje 164,
razrešen 23. 6. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa podjetje
brez omejitev.
Rg-114428
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00243 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TOVARNA VOLNENIH
IZDELKOV MAJŠPERK, d.o.o., sedež:
Breg 8, 2322 Majšperk, pod št. vložka
1/00888/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5034299
Osebe, pooblaščene za zastopanje: stečajni upravitelj Dubrovski Drago, razrešen
15. 4. 1997; direktorica Fakin Darinka,
Majšperk, Breg 47b, imenovana 15. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Šilovinac Zlatka, Majšperk, Majšperk
69, imenovana 15. 4. 1997; direktorica Vuk
Nataša, Ptuj, Ul. 5. prekomorske 18, imenovana 15. 4. 1997, zastopa družbo kot
komercialna direktorica, brez omejitev.
Rg-114433
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00023 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ISOK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Ulica Jožefe Lacko 2, 2250 Ptuj, pod št.
vložka 1/04189/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika,
zastopnika, tipa zastopnika, spremembo ulice družbe, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5515998
Sedež: 2250 Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 2
Ustanovitelja: Žalar Albina, izstop 10. 1.
1997; Kosi Janko, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 2, vstop 25. 2. 1991, vložek 754.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kosi Maja,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 2, vstop 10. 1.
1997, vložek 754.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Žalar Albina, razrešena 10. 1.
1997; direktorica Kosi Maja, imenovana
10. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Kosi Janko, razrešen 10. 1.
1997 in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2710 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;

Stran

1030 / Št. 11 / 13. 2. 1998

2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov z acentralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
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holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 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; 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; 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; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, družba opravlja vse, “razen

posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
“razen opravljanja revizijske dejavnosti”.
Rg-114437
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00217 z dne 21. 10. 1997 pod
št. vložka 1/09568/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1215159
Firma: DOBRA ZEMLJA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOBRA ZEMLJA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Žabjak 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bedenik Janko, Ptuj, Žabjak 62, vstop 22. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bedenik Janko, imenovan 22. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
24200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanje trdnih
odpadkov.
Rg-114438
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00192 z dne 21. 10. 1997 pod
št. vložka 1/09569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1214578
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
PERUTNINA PTUJ, veterinarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VETERINARSKA AMBULANTA PP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva 6
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ustanovitelj: Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, Potrčeva 10, vstop 16. 1. 1997, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Juršič-Cizerl Rahela, Celje, Ljubljanska cesta 15, imenovana 28. 7. 1997,
potrebuje predhodno pisno soglasje ustanovitelja za podpisovanje pogodb o poslovnem sodelovanju, o najemanju posojil, o
nakupu ali prodaji nepremičnin in o vseh
poslih, katerih skupna vrednost presega
1,000.000 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 8520 Veterinarstvo.
Rg-114442
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00208 z dne 7. 10. 1997 pod
št. vložka 1/09567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1215086
Firma: SFERAPLASTIK, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SFERAPLASTIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rep Vera in Rep Bojan, oba
iz Velike Nedelje, Sodinci 90a, vstop 29. 9.
1997, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata ter Rajšp Ivan in Rajšp Zdenka, oba iz Velike Nedelje, Velika Nedelja
38, vstop 29. 9. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Rep Vera, imenovana 29. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev, prokurist Rep Bojan, imenovan 29. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28520 Splošna mehanična
dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 33400 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom in bižuterijo; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja vse, “razen opravljanja revizijske dejavnosti“.
Rg-115415
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00225 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ARDI BAJRAKTARAJ & COM.,
proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in posredovanje, d.n.o., sedež: Trstenjakova 5,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Št.

Matična št. 5968143
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bajraktaraj Remzi, Dečani, Istinići,
imenovan 12. 8. 1997.
Rg-115419
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00033 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TAMARA, trgovina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Cankarjeva 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5353513
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 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.
Rg-115420
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00285 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKI SERVIS,
d.o.o., sedež: Jadranska ulica 12, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/02765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o začetku
stečaja opr. št. St 6/97 z dne 7. 11. 1997,
spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5387213
Firma: STANOVANJSKI SERVIS, d.o.o.
– v stečaju
Skrajšana
firma:
STANOVANJSKI
SERVIS, d.o.o. – v stečaju
Osebe, pooblaščene za zastopanje: stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče, Cesta na Roglo 11g, imenovan 7. 11. 1997,
direktor Janžekovič Božidar, razrešen
7. 11. 1997.
Rg-115422
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00016 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CHIPPY, proizvodnja, predelava, trgovina, svetovanje, storitve,
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d.o.o., sedež: Gerečja vas 14, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, priimka družbenice, poslovnih deležev
in uskladitev dejavnosti dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5373212
Ustanovitelji: Žagar Mirko, Ptuj, Zgornja
Hajdina 121, vstop 28. 11. 1996, vložek
360.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Višnar Marko, Ljubljana, Opekarska 7, vstop 28. 11. 1996, vložek 360.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drevenšek Sonja,
Ptuj, Gerečja vas 14, vstop 8. 11. 1993,
vložek 390.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drevenšek Silvo, Ptuj, Gerečja vas
14, vstop 8. 11. 1993, vložek 390.650
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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.
Rg-115425
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00105 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INTRA-EXIP-EUROCAST,
proizvodnja
aluminijastih
odlitkov,
d.o.o., sedež: Tovarniška cesta 10, 2325
Kidričevo, pod vložno št. 1/09362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št. 5867614
Ustanovitelja: TALUM, d.o.o., Kidričevo,
Tovarniška 10, vstop 13. 12. 1995, vložek
43,784.118 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SILKEM, d.o.o., izstop 13. 12. 1995.
Rg-115426
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00228 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CARRERA OPTIC, proizvodnja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Ljutomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/05781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena družbe, zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5616514
Firma: CARRERA OPTYL, proizvodnja
očal, d.o.o., Ormož
Skrajšana firma: CARRERA OPTYL,
d.o.o., Ormož
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Rizman Anton, Miklavž pri Ormožu,
Kajžar 30, razrešen 5. 9. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
kot direktor za gospodarsko področje z
omejitvijo, da podpisuje pogodbe, sklepe in
druge akte skupaj z generalnim direktorjem; direktorica Francesconi Pier Maria, Koper, Kmečka 11, imenovana 5. 9. 1997,
zastopa družbo kot generalna direktorica z
omejitvami, da potrebuje soglasje oziroma
privolitev družbenika za: nakup, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin in temu podobnih
pravic, kot tudi pravic, vezanih na nepremičnino; ustanovitev ali ukinitev podružnic;
nakup, odtujitev ali obremenitev udeležbe
pri drugih podjetjih; nakup ali odtujitev obratov ali delov podjetij; posojanje finančnih
sredstev družbe izven obsega, predvidenega v letnem planu; izplačilo plač ali bonitet
delavcem izven obsega, predvidenega v letnem planu; zaposlitev delavcev, katerih strošek plače presega 5,000.000 SIT na leto;
izplačilo odpravnine presežnim delavcem,
če odpravnina presega 5,000.000 SIT letno; nakup, prodajo, odpis ali dajanje v leasing opreme ali materiala, v vrednosti nad
2,500.000 SIT, če to ni predvideno v letnem planu; vse posle in ukrepe, ki presegajo normalni okvir poslovanja družbe; vse posle in ukrepe, ki so po sklepu družbe, še
posebej pa poslovnega reda opredeljeni kot
posli in ukrepi, za katere je potrebna predhodna privolitev; direktor Vaupotič Andrej,
Velika Nedelja, Mihovci 10a, imenovan 5. 9.
1997, zastopa družbo kot tehnični direktor
z omejitvijo, da podpisuje pogodbe, sklepe
in druge akte skupaj z generalnim direktorjem.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov.
Rg-115427
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00241 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OPTYL, optični proizvodi,
d.d., sedež: Ljutomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno št. 1/00902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.d. v d.o.o., spremembo pooblastil zastopnika, družbenikov, izbris članov nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5036267
Firma: OPTYL, optični proizvodi, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTYL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Sklad za razvoj,
udeleženci interne razdelitve in udeleženci
notranjega odkupa, vsi izstopili 2. 9. 1997,
CARRERA OPTIC, proizvodnja očal, d.o.o.,
Ormož, Ljutomerska 38a, vstop 2. 9. 1997,
vložek 314,096.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Borko Frančiška, Ormož, Skoli-
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brova 6, razrešena 2. 9. 1997 in ponovno
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo z naslednjimi omejitvami: nakup, odtujitev ali obremenitev nepremičnin in temu podobnih pravic, kot tudi pravic, vezanih na
nepremičnino; ustanovitev ali ukinitev podružnic; nakup, odtujitev ali obremenitev
udeležbe pri drugih podjetjih; nakup ali odtujitev obratov ali delov podjetij; posojanje
finančnih sredstev družbe izven obsega,
predvidenega v letnem planu; izplačilo plač
ali bonitet delavcem izven obsega, predvidenega v letnem planu; za zaposlitev delavcev, katerih strošek plače presega
5,000.000 SIT na leto; za izplačilo odpravnine presežnim delavcem, če odpravnina
presega 5,000.000 SIT letno; za nakup,
prodajo, odpis ali dajanje v leasing opreme
ali materiala, v vrednosti nad 2,500.000
SIT, če to ni predvideno v letnem planu;
glede vseh poslov in ukrepov, ki presegajo
normalni okvir poslovanja družbe; glede
vseh poslov in ukrepov, ki so po sklepu
družbe, še posebej pa poslovnega reda
opredeljeni kot posli in ukrepi, za katere je
potrebna predhodna privolitev.
Člani nadzornega sveta: Mohorko Marjan, Rep Bojan in Puklavec Ivanka, vsi izstopili 2. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme.

SLOVENJ GRADEC
Rg-100740
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00163 z dne 17. 12.
1996 pri subjektu vpisa LESNA-TOVARNA
STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE, d.o.o.,
sedež: Spodnja Vižinga 68, 2360 Radlje
ob Dravi, pod št. vložka 1/04037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5497493
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-

ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se vpiše omejitev: razen “z
orožjem in strelivom;”, pri dejavnosti 74.14
“podjetniško in poslovno svetovanje” se vpiše omejitev: razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-102638
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00217 z dne 30. 1.
1997 pri subjektu vpisa LESNA-TOVARNA
IVERNIH PLOŠČ OTIŠKI VRH, d.o.o., sedež: Šentjanž pri Dravogradu, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, pod št. vložka
1/01807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 12. 10. 1995 s
temile podatki:
Matična št.: 5039207
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”, se vpiše omejitev: razen “z
orožjem in strelivom”; pri dejavnosti 74.14
“podjetniško in poslovno svetovanje”, se vpiše omejitev: razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-102639
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00179 z dne 29. 1.
1997 pod št. vložka 1/09539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958296
Firma: AMR-INTERNATIONAL ALBIN
IN MARIA RAMŠAK, trgovina in storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: AMR-INTERNATIONAL
ALBIN IN MARIA RAMŠAK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2370 Dravograd, Meža 116
Ustanovitelja: Ramšak Albin in Ramšak
Maria, oba Wolkermarkt, Avstrija, St. Peter-Fichtenweg 17, vstopila 2. 8. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Št.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Ramšak Albin, imenovan 2. 8.
1996, zastopa družbo samostojno in brez
omejitev; družbenica Ramšak Maria, imenovana 2. 8. 1996, zastopa družbo samostojno in brez omejitev; prokurist Ramšak
Jože, Dravograd, Meža 116, imenovan 2. 8.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, se vpiše omejitev: razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Rg-104549
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00263 z dne 18. 2.
1997 pod št. vložka 1/09533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5981042
Firma: ITAKRE, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ITAKRE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2367 Vuzenica, Elektrarniško
naselje 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vian Giuseppe, Scorze, Italija, Via Moglianese 17/a, vstop 9. 11.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Barbato Berton Adeia, Scorze, Italija, Via Moglianese 17, vstop 9. 11.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Berton Maggiore Maria, Scorze, Italija, S. Nicolo 14, vstop 9. 11. 1996,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vian Giuseppe, imenovan 9. 11.
1996, zastopa družbo samostojno in brez
omejitev; direktor Krenker Jožef, Vuzenica,
Elektrarniško naselje 8, imenovan 9. 11.
1996, zastopa družbo samostojno, pri čemer mora za vsak pravni posel pridobiti pisno soglasje prvega direktorja, ki je tudi
družbenik.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
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1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, se vpiše omejitev: razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Rg-104551
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00231 z dne 10. 2.
1997 pri subjektu vpisa BMK, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Celjska cesta 70, 2380 Slovenj Gradec, pod
št. vložka 1/02021/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5465627
Ustanovitelj: Blažek Edvard, Slovenj Gradec, Celjska cesta 70, vstop 20. 3. 1990,
vložek 3,548.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blažek Majda, izstop 16. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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
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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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, se vpiše omejitev: razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Rg-105907
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00260 z dne 20. 3.
1997 pod št. vložka 1/09491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929148
Firma: MONTER DRAVOGRAD STORITVE, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTER DRAVOGRAD STORITVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 177
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Železarna Ravne-Monter
Dravograd, d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 177, vstop 18. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šavc Samo, Ravne na Koroškem,
Javornik 45, imenovan 18. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Petek Cveto,
Zadravec Cvetka in Pšeničnik Zoran, vstopili 18. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 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; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se vpiše omejitev: razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci; pri dejavnosti pod šifro: 74.60 “poizvedovalne dejavnosti in varovanje”, se dovoli opravljanje
dejavnosti “varovanja”.
Rg-105908
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00120 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa LESNA, lesna predelava,
d.o.o., sedež: Janževski vrh 92, 2363 Podvelka, pod št. vložka 1/01001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5294703
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Uršej Ivan, razrešen 19. 3. 1997;

direktor Konečnik Ivan, Podvelka, Remšnik
1, imenovan 20. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-106039
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00264 z dne 4. 4.
1997 pri subjektu vpisa CAR-IMPEX, podjetje za proizvodnjo in storitveno dejavnost, uvoz, izvoz, zastopanje, posredovanje, trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Stari trg 111, 2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka 1/06968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, poslovnega deleža in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5684927
Firma: CAR-IMPEX, podjetje za posredništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Ob Suhodolnici 17
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlovič Časlav, Slovenj
Gradec, Ob Suhodolnici 17, vstop 7. 4.
1992, vložek 1,558.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
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nah z živili; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.,” se vpiše omejitev: razen “pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.”
Rg-106040
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00145 z dne 4. 4.
1997 pri subjektu vpisa KOPA, računalniški inženiring, d.d., sedež: Kidričeva
14, 2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka
1/01537/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5231914
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Osvald Bernard, Prevalje, Prisoje 72,
razrešen 1. 1. 1997 kot začasni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-106041
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00054 z dne 4. 4.
1997 pri subjektu vpisa KOROŠKE
PEKARNE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., sedež: Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, pod št. vložka 1/01084/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5103088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Črešnik Darko, Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž 168, razrešen 29. 1. 1997 kot
začasni direktor in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Dr. Žižek Janko, Brodnik Drago in Krevh Anton, izstopili
7. 1. 1997; Pačnik Janez, Brodnik Drago
in Krevh Anton, vstopili 7. 1. 1997.
Rg-106042
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00249 z dne 19. 3.
1997 pri subjektu vpisa ZILA, trgovsko
podjetje, p.o., sedež: Šolska ulica 2,
2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka
1/01670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravno organizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, nadzornega sveta ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5589398002
Firma: ZILA, trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: ZILA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 109,455.000 SIT SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
29. 7. 1996, vložek 10,946.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
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d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
10,945.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 29. 7.
1996, vložek 43,249.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 29. 7. 1996, vložili
21,891.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 29. 7. 1996, vložili 22,424.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Leskovšek Jože, Slovenj Gradec, Šolska ulica
7, razrešen 13. 9. 1996 kot vodja ZTP službe v zunanjetrgovinskem prometu in imenovan za prokurista; direktor Naglič Albin, Slovenj Gradec, Gradiška ulica 1, razrešen
16. 7. 1996 ter nadalje zastopa družbo kot
začasni direktor brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sušec Marjana,
Sovič Jože in Zakeršnik Olga, vsi vstopili
16. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 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 poliz-
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delki; 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 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;
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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
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Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, se vpiše omejitev: razen “posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov,”
pri dejavnosti pod šifro: 67.13 “pomožne
dejavnosti povezane s finančnim posredništvom,” se dovoli opravljanje dejavnosti “menjalnic in zastavljalnic,” pri dejavnosti pod
šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se vpiše omejitev razen “revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se vpiše omejitev razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00789/00958-1996/SD, z dne 28. 10.
1996.
Rg-106043
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00296 z dne 3. 4.
1997 pri subjektu vpisa NOVA OPREMA,
tovarna oblazinjenega pohištva, d.o.o.,
sedež: Stari trg 304, 2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka 1/02526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, sedeža, osnovnega kapitala
družbenikov, dejavnosti, nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5039185
Firma: NOVA OPREMA, tovarna oblazinjenega pohištva, d.d.
Skrajšana firma: NOVA OPREMA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod
gradom 4
Osnovni kapital: 225,804.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 11.
1996, vložek 22,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 11. 1996,
vložek 44,480.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 14. 11.
1996, vložek 48,648.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, udeleženci interne razdelitve, vstopili 14. 11. 1996, vložili
40,232.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo, udeleženci notranjega odkupa, vstopili 14. 11. 1996, vložili 69,864.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jelen Filip, Slovenj Gradec, Maistrova 13, razrešen 14. 11. 1996 in imenovan
za začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kavnik Zoran,
Lorber Drago in Gros Karolina, vsi vstopili
14. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedeženega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 40301 Pro-
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izvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00948/00573-1996/GV, z dne 17. 12.
1996.
Rg-106299
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00149 z dne 15. 4.
1997 pri subjektu vpisa LESNA, lesna predelava, d.o.o., sedež: Janževski vrh 92,
2363 Podvelka, pod št. vložka
1/01001/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o začetku stečajnega postopka, spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5294703
Firma: LESNA, lesna predelava, d.o.o.
– v stečaju
Skrajšana firma: LESNA-LP, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konečnik Ivan, razrešen 1. 4. 1997;
stečajni upravitelj Žaucer Franc, Radlje ob
Dravi, Pod gradom 24, imenovan 1. 4.
1997.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
LESNA lesna predelava, d.o.o., opr. št. St
8/97, na seji senata dne 1. 4. 1997, sklenilo: “Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom LESNA, lesna predelava, d.o.o., Podvelka, Janževski vrh 92. Za
stečajnega upravitelja se določi Žaucer
Franc, ekonomist, Radlje ob Dravi, Pod
gradom 24.”
Rg-106301
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00291 z dne 9. 4.
1997 pri subjektu vpisa PONUDBA, trgovsko podjetje, p.o., sedež: Partizanska 2,
2360 Radlje ob Dravi, pod št. vložka
1/02402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, člane nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5048940

Firma: PONUDBA, trgovina na veliko
in malo, gostinstvo, inženiring, proizvodnja, storitve, d.d.
Skrajšana firma: PONUDBA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 157,038.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 8. 1996, vložek 34,064.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
13. 8. 1996, vložek 15,704.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
13. 8. 1996, vložek 15,704.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 13. 8. 1996, vložili
31,408.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 13. 8. 1996, vložili 60.158 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Planinšič Jožef, Radlje ob Dravi, Vas
72, razrešen 27. 8. 1996 in imenovan za
člana uprave, ki zastopa družbo kot predsednik uprave, brez omejitev; Žvikart
Zdravko, Vuzenica, Pohorska 20, razrešen 27. 8. 1996, kot vodja komerciale v
zunanjetrgovinskem prometu in imenovan
za člana uprave, ki zastopa družbo v odsotnosti predsednika uprave, kot namestnik predsednika; članica uprave Kremzer
Helena, Vuzenica, Sp. trg 19, imenovana
27. 8. 1996, zastopa družbo v odsotnosti
predsednika in namestnika predsednika
uprave.
Člani nadzornega sveta: Blaznik Maksimilijan, Boroja Dragica in Žigart Amalija, vsi
vstopili 13. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
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iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
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;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 3150 Proivzodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 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 motorni-
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mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
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nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00846/01158-1996/GV, z dne 6. 12.
1996.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., se vpiše omejitev: razen “pri
prodaji farmacevtskih izdelkov;” pri dejavnosti pod šifro razen “z orožjem in strelivom;” pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,” se vpiše omejitev: razen “revizijske dejavnosti;” pri
dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjetniško in
poslovno svetovanje,” se vpiše dejavnost:
razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.”.
Rg-106302
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00305 z dne 4. 4.
1997 pod št. vložka 1/09530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5969948
Firma: TIO TIARA, podjetje za proizvodnjo in trgovino oblačil, d.o.o.
Skrajšana firma: TIO TIARA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TIO, tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d., Šentjanž pri Dravogradu,
Otiški vrh 53, vstop 20. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pajnik Karla, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 62, imenovana 20. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-106444
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00280 z dne 28. 4.
1997 pri subjektu vpisa ANŽELAK, podjetje za svetovanje, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež: Čečovje 5, 2390

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ravne na Koroškem, pod št. vložka
1/09487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, akta o
ustanovitvi družbe z dne 10. 2. 1996 in rezširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5925207
Ustanoviteljica: Anželak Marica, izstop
10. 12. 1996; Anželak Antonija, Slovenj
Gradec, Gradišče 18, vstop 10. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se vpiše omejitev: razen “z
orožjem in strelivom”.
Rg-106445
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00301 z dne 28. 4.
1997 pod št. vložka 1/09546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121073
Firma: L & P REICO, družba za izdelavo preciznih kovinskih predmetov in naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: L & P REICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2366 Muta, Livarska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Reichenpfader Helmut,
Graz, Am Blumenhang 23, vstop 12. 12.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lorenz Karin Elisabeth,
A-8530 Deutchlandsberg, Sackgasse 7,
vstop 12. 12. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Reichenpfader Helmut, imenovan
12. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Ladinek Franc, Muta, Gortina
n.h., imenovan 12. 12. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko vse posle sklepa s
pisnim soglasjem prvega direktorja ali prokurista; prokuristka Lorenz Karin Elisabeth,
imenovana 12. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.
Rg-106446
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00266 z dne 25. 4.
1997 pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,

d.o.o., sedež: Polena 6, 2392 Mežica,
pod št. vložka 1/03340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
pravnoogranizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, tipa zastopanja, nadzorni svet ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5450411
Firma: RUDNIK MEŽICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 478,536.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
3. 10. 1996, vložek 79,896.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
3. 10. 1996, vložek 39,948.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 3. 10.
1996, vložek 88,062.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 3. 10. 1996, vložili
77,666.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 3. 10. 1996, vložili 107,714.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci iz
javne prodaje, vstopili 3. 10. 1996, vložili
85,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Pačnik Janez, Prevalje, Ob
Meži 15, razrešen 3. 10. 1996 in imenovan
za začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Stopar Ivan, Blaha Lidija in Šisernik Branislav, vsi vstopili
3. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 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; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
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zakup (leasing); 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”, se vpiše omejitev “revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti
pod šifro: 74.14 “podjetniško ali poslovno
svetovanje”, se vpiše omejitev razen
“arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 97/01222
Rg-114807
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01222 z dne 17. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06479/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča nameravano firmo zaradi preteka časa s temile podatki:
Matična št. 5939224
Firma: KLAS TRADE, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Kravjek 7, Loče
pri Poljčanah
Skrajšana firma: KLAS TRADE
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah,
Kravjek 7
Izbris nameravne firme na podlagi 3. odstavka 22. člena zakona o gospodarskih
družbah.
Srg 94/04683
Rg-115964
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/04683 z dne 10. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03544/00 izbrisalo iz sodnega

Št.

registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: POPCO TRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Polzela
Skrajšana firma: POPCO TRADE, d.o.o.,
Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3313 Polzela, Polzela 193 a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 25. 4. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 4683/94 z dne 25. 4. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4683/94 z dne
10. 12. 1997).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Terglav Danijel,
Polzela 193 a, Polzela.
Srg 782/95
Rg-115966
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba Jelša Grosist, d.d., trgovinsko
in storitveno podjetje, Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 118, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima deset družbenikov, in sicer
Babič Marjano, Šmarje pri Jelšah 181,
Šmarje pri Jelšah, But Janeza, Celjska ul.
34 a, Rogaška Slatina, Jagodič Vincenca,
Kristan vrh 10, Podplat, Kocman Andreja,
Lesično 69 b, Lesično, Omerza Draga, Imeno št. 4, Podčetrtek, Peperko Zvonka,
Šmarje pri Jelšah št. 13, Šmarje pri Jelšah,
Pust Gabrijela, Rogatec 189, Rogatec, Stefanovski Marjeto, Šmarje pri Jelšah 168,
Šmarje pri Jelšah, Toplišek Janeza, Pristava pri Mestinju 3, Pristava pri Mestinju in
Zorič Ivanko, Šmarje pri Jelšah 21, Šmarje
pri Jelšah, ki prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane naslednjim
družbenikom: Babič Marjanu, But Janezu,
Jagodič Vincencu, Kocman Andreju, Omerza Dragu, Peperko Zvonku, Stefanovski
Marjeti, Toplišek Janezu in Zorič Ivanki, v
deležih, razvidnih iz predloga delitve premoženja družbe z dne 31. 5. 1995, sprejete na skupščini dne 31. 5. 1995, predloženega k predlogu za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku pod št. Srg
782/95.
Sklep so sprejeli vsi družbeniki dne
31. 5. 1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 11. 1997
Srg 94/02492
Rg-200181
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02492 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/01260/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: VIBIT, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Malgajeva 2-A, Celje
Skrajšana firma: VIBIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Malgajeva 2-A
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Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 309/90 z dne 16. 3. 1990.
Sklep družbenika z dne 18. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2492/94 z dne 6. 9. 1995). Izbris
družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2492/94 z dne 8. 1. 1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Brvar Viljem, Malgajeva 2 a, Celje.
Srg 96/00903
Rg-200192
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00903 z dne 30. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03344/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5561183
Firma: IRMAN, podjetje za trgovino v
zunanjem in notranjem prometu, d.o.o.,
Šoštanj, Trg bratov Mravljak 8
Skrajšana firma: IRMAN, d.o.o., Šoštanj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3325 Šoštanj, Trg bratov
Mravljak 8
Osnovni kapital: 1,765.987 SIT
Sklep družbenikov z dne 2. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 903/96 z dne 29. 9. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 903/96 z dne
30. 12. 1997).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Irman Miran in
Irman Ivanka, oba Šmartno ob Paki 11,
Šmartno ob Paki.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Irman Miranu.
Srg 97/00072
Rg-200197
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00072 z dne 12. 12. 1997 pod
št. vložka 1/01404/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: SNS, Podjetje za izdelavo grafik, Subotiška 25, Titovo Velenje, d.o.o.
Skrajšana firma: SNS, Titovo Velenje,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Titovo Velenje, Subotiška 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 1. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 72/97 z dne 29. 1. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 72/97 z dne 12. 12.
1997).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Sušec Avgust,
Subotiška 25, Velenje.
Srg 97/01474
Rg-200205
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01474 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/06217/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča zavod zaradi pripojitve s
temile podatki:
Matična št. 5820529
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Firma: ZOBOZDRAVSTVO VELENJE
Skrajšana firma: ZOBOZDRAVSTVO VELENJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3320 Velenje, Vodnikova 1
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemnem zavodu Okrožnega sodišča Celje Srg 1168/96 z dne 31. 12.
1997.
Srg 95/00709
Rg-200212
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00709 z dne 3. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06131/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča spremembo zastopnika in prenehanje družbe zaradi pripojitve s
temile podatki:
Matična št. 5150655000
Firma: TEMELJNA ORGANIZACIJA
KOOPERANTOV ŠENTJUR, p.o.
Skrajšana firma: TOK, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 3230 Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 14 a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jurko Bojan, razrešen 21. 5. 1995, direktor
Pušnik Zvonko, Šentjur, Kozjanskega odreda 8, zastopa brez omejitev, kot v. d. direktorja.
Pripojitev h Kmetijski zadrugi Šentjur,
z.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur,
na podlagi sklepa 11. 5. 1995. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne zadruge.
Srg 94/02716
Rg-200213
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02716 z dne 11. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03711/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preoblikovanja v samostojnega podjetnika posameznika s temile podatki:
Firma: TRGOMES, Podjetje za odkup
živine in predelavo mesa in trgovino,
d.o.o., Žalec, Velika Pirešica 35/a
Skrajšana firma: TRGOMES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Velika Pirešica
35/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Dolar Jože, izstop 26. 5.
1994.
Izbris iz sodnega registra zaradi preoblikovanja v samostojnega podjetnika posameznika je vpisan v sodnem registru s sklepom sodišča Srg 2716/94 z dne 11. 12.
1997.

KOPER
Srg 66/97
Rg-114811
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BMU – izvoz-uvoz, trgovina,
posredovanje, d.o.o., Portorož, Obala
117, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/3344/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 13. 1.
1997.
Družbenik Bojan Mihajlović, Portorož,
Lucija, Obala 117, izjavlja, da družba nima
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nobenih obveznosti, da ni zaposlovala delavcev in iz tega naslova nima nobenih neporavnanih obveznosti. Družbenik prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po izbrisu družbe iz sodnega registra
prevzame premoženje družbe Bojan Mihajlović.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 11. 1997
Srg 388/95
Rg-116408
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba POINT, d.o.o., Koper, trgovina
in turizem, Rožna pot 1, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1-2655-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine družbe z dne 27. 3. 1995.
Družbenika Nataša Hiršman in Zvonko
Mikuž, oba iz Kopra, Rožna pot 1, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997
Srg 360/96
Rg-116409
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SELT, podjetje za industrijo,
prodajo in servisiranje električnih aparatov, d.o.o., Izola, Cankarjev drevored-stadion, Izola, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-1053-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 6. 5. 1996.
Družbenika Vičič-Sluga Livia (do sedaj
Sluga Livia) in Sluga Walter, oba Portorož,
Pot pomorščakov 8, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997
Srg 426/96
Rg-116410
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SPHERA, podjetje za inženiring, marketing, posredništvo in trgovino na debelo, d.o.o., Koper, Župančiče-

va 12, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-2538-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
6. 5. 1996.
Družbenika Rudi in Rožana Čop, oba
Koper, Vena Pilona 26, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika v enakem razmerju kot sta bila udeležena na osnovnem kapitalu družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997
Srg 1254/97
Rg-116411
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SPORT EXPERT – Podjetje za
organizacijo športnih aktivnosti, trgovino
in storitve, d.o.o., Piran, Levstikova 7, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-2698-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 22. 9. 1997.
Družbenica Zveza telesnokulturnih organizacij Piran, Levstikova ul. 7, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997
Srg 94/02916
Rg-116697
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02916 z
dne 11. 12. 1997 pod št. vložka
1/04204/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5773156
Firma: PROMIT, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: PROMIT, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Vilharjeva 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zadel Lidija, izstop
23. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 2916/94 z
dne 11. 12. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Lidija Zadel, Pivka, Vilharjeva 6.
Srg 694/96
Rg-200425
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
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Družba TRASA – Podjetje za gradbeništvo, trgovino, transport, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Postojna, IX. korpusa št.
5, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1-1716-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine družbe z dne
1. 8. 1996.
Družbenik Martinčič Jožef, Postojna, Ul.
IX. korpusa 5, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci ter da prevzema obveznost
plačila morebitnih ostalih obveznosti družbe, skladno s sklepi, za kar odgovarja z
vsem svojim premoženjem.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, prevzema družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998
Srg 568/96
Rg-200427
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GIGES, elektrotehnika, trgovina, export-import, d.o.o., Matavun 3a,
Divača, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2017/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
2. 7. 1996.
Družbenika Gombač Igor in Gombač Ingrid, oba Matavun 3a, Divača, izjavljata, da
družba ni poslovala in da nima zaposlenih
delavcev in tudi ne obveznosti iz tega naslova, prav tako tudi ne obveznosti do tretjih
oseb. Družbenika prevzemata z vsem svojim osebnim premoženjem obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe pripada premoženje družbe družbenikoma, in sicer vsakemu ena polovica, kolikor sta znašala tudi
njuna poslovna deleža.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998
Srg 690/96
Rg-200428
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba CENTURION, podjetje za trženje, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Kuteževo 39, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1819/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 27. 8. 1996.
Družbenik Rutar Boris, Ilirska Bistrica,
Rozmanova ul. 24B, ugotavlja, da družba
nima neporavnanih dospelih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev. Družbenik prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, dospelih v roku enega leta po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika.

Št.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998
Srg 692/96
Rg-200429
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GIOCHI PREZIOSI, proizvodnja, trgovina, marketing, d.o.o., Koper,
Pristaniška 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4400/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 27. 3. 1997.
Družbenik Giochi Preziosi Lussemburgo, S. A. 23, Rue Beaumont L-1219,
Luxemburg, ugotavlja, da družba nima neporavnanih dospelih obveznosti in nima zaposlenih delavcev. Družbenik prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, dospelih v roku enega
leta po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998
Srg 545/96
Rg-200431
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba JERMAN, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Valvazorjeva 23, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4203/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 1. 7.
1996.
Družbenik Jerman Nedeljko, Koper,
Valvazorjeva ul. 23, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe prevzame družbenik stvarni vložek v skupni vrednosti
107.010,80 SIT, ki ga je v družbo vložil ob
ustanovitvi, in sicer telefonski aparat Iskra,
pisalni stroj Unis, računski stroj Casio, kalkulator, ročno blagajno, namizne predalnike, registrsko blagajno Olivetti ter denarni
vložek v višini 20.000 SIT.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1998
Srg 94/01668
Rg-200519
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01668 z
dne 10. 12. 1997 pod št. vložka
1/00913/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: SPEKTRA KOPER, d.o.o., Podjetje za grafično dejavnost in ekonomsko propagando, Dekani 267
Skrajšana firma: SPEKTRA KOPER,
d.o.o., Dekani 267
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 267
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Stepančič Darko, izstop
26. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 1668/94
z dne 10. 12. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Stepančič Darko, Dekani 267, Dekani.

KRANJ
Srg 63/97
Rg-104993
Družba SAN TRADE, trgovina in storitve, Jesenice, d.o.o., s sedežem Svetinova 20, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/4809/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Štular Aleksander in Štular Milan, oba Svetinova 20, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 1997
Srg 1178/97
Rg-116058
Družba ROTAL-A, Podjetje za finančni
inženiring in trgovino, d.o.o., Mavčiče, s
sedežem Podreča 20, Mavčiče, vpisana
na reg. vl. št. 1/1593/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rozman Franc, Podreča 20, Mavčiče.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 12. 1997
Srg 1494/97
Rg-116059
Družba VPPRIMB, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Železniki, s sedežem Rudno 43, Železniki, vpisana na reg.
vl. št. 1/3172/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vrhunc Peter, Rudno 43, Železniki.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 1997
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Srg 1585/97
Rg-116062
Družba NOBIS, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Cerklje, s sedežem Grad 50, Cerklje, vpisana na reg. vl. št. 1/1378/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Starovašnik Avgust, Grad 49, Cerklje in Martinjak Robert, Grad 50, Cerklje.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 1997
Srg 626/97
Rg-116063
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 626/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
14. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4478/00 vpiše izbris družbe
KOBIM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Radovljica, s sedežem Langusova ulica 32, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 11. 1997
Srg 1292/96
Rg-116066
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1292/96 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 12. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/934/00 vpiše izbris družbe KOVIN
HOTOVLJE, kovaško podjetje, d.o.o., s
sedežem Hotovlje 43, Poljane, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 12. 1997
Srg 97/01285
Rg-116109
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01285 z dne 18. 11. 1997 pod
št. vložka 1/00410/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi zaključka likvidacije s temile podatki:
Matična št.: 5291143
Firma: GALVO INGENERING, podjetje
za inženiring, conzulting, proizvodnjo,
zastopanje in trgovino, d.o.o., Tržič – v
likvidaciji
Skrajšana firma: GALVO INGENERING,
d.o.o., Tržič – v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Pot na polje 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Flinta Ana Marija in Perko
Marjan, izstopila 19. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka redne likvidacije. Poslovne knjige se hranijo pri Perko Marjanu, Tržič, Pot na polje 28.

KRŠKO
Srg 73/95
Rg-43163
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče, je po predlogu sklenilo:
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MERCURY, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Brežice, Černelčeva 3,
se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Marjan Kalin,
Darja Kalin in Ana Kalin, vsi Poljanškova 20,
Brežice.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 8. 1996

LJUBLJANA
Srg 4981/97
Rg-24
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
AL-GA-VE ALEŠ OKOREN & VESNA
URBANČIČ, družba za proizvodnjo in
trgovino, d.n.o., Šmartno pri Litiji, reg.
št. vl. 1/19378/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 9.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Aleš Okoren, Ščit 4 in
Vesna Urbančič, Zavrstnik 61, Šmartno pri
Litiji, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje 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 30. 12. 1997
Srg 272/95
Rg-25
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba URŠKA, trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev,
p.o., Titova 50, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Ambrož Tomaž in Ambrož
Nagode Barbara, oba Kolodvorska 18a,
Ljubljana ter Ambrož Nataša, Fabianijeva 31,
Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prenese v celoti na ustanovitelje, in sicer na
vsakega do ene tretjine.
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 23. 1. 1998
Srg 94/19688
Rg-47987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19688 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka 1/06339/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AREA, arhitektura, inženiring,
designe, d.o.o.
Skrajšana firma: AREA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjevo
nabrežje 7
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanoviteljica: Radojković Greta, izstop
28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Greta Radojković, Cankarjevo nabrežje 7, Ljubljana.
Srg 94/07391
Rg-100369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07391 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka 1/23544/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5778514
Firma: D & HRIBAR, Trgovsko podjetje na veliko in malo, d.o.o., Zagorje
Skrajšana firma: D & HRIBAR, d.o.o.,
Zagorje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1410 Zagorje, Polje 17
Osnovni kapital: 126.398 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Judita, izstop
18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Hribar Judita, Polje 17, Zagorje ob Savi, vpisano v sodni register s sklepom Srg
7391/94 z dne 13. 9. 1996.
Srg 97/01109
Rg-114458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01109 z dne 17. 10. 1997 pod št. vložka 1/28190/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5893593
Firma: CIEM DI CONT VLADIMIRO
IGOR, Podružnica Ljubljana, Tržaška 39,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 39
Ustanovitelj: Ciem di Cont Vladimiro Igor,
izstop 19. 2. 1997.
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Izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 19. 2. 1997.
Srg 95/01520
Rg-114833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01520 z dne 16. 10. 1997 pod št. vložka 1/02286/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PIKOS, podjetje za projektiranje, informatiko, konstruiranje, organizacijo, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIKOS, d.o.o., Utik 81
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Utik 81
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Marčelo in Pahor
Branko, izstop 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Pahor Marčelo, Utik 81, Vodice in Pahor Branko, Pot na Fužine 51, Ljubljana.
Srg 97/04453
Rg-115243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04453 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/23624/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5770084
Firma: WTL, družba za mednarodne
svetovalne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WTL, d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1336 Vas, Banja loka 7/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Langer Heinz Steuerberatungs GmbH in Ošlaj Biserka, izstop 17. 7.
1997.
Sklep družbenikov z dne 17. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Langer Heinz Steuerberatungs GmbH,
Dampfgasse 24, Dunaj in Biserka Ošlaj, Krivec 4, Ljubljana.
Srg 96/05089
Rg-115352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05089 z dne 11. 11. 1997 pod št.
vložka 1/22738/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5788625
Firma: WEIT, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, razvojni inženiring, trgovino in
storitve
Skrajšana firma: WEIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica, Tržaška 583
Osnovni kapital: 107.000 SIT
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Ustanoviteljica: Ševerkar Marija, izstop
7. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 7. 10. 1996 o
prenehanju po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Ševerkar Marija, Tržaška 583, Brezovica pri Ljubljani.

Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 15
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelj: Švajger Gregor, izstop
23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Švajger Gregor, Prijateljeva 19,
Ljubljana.

Srg 97/06371
Rg-115613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06371 z dne 14. 11. 1997 pod št. vložka 1/15503/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi PARTNER BIRO, d.o.o., Grosuplje,
vl. št. 1/988/00, s temile podatki:
Firma: PARTNER BIRO, d.o.o.
Skrajšana firma: PARTNER BIRO
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva 15
Osnovni kapital: 92.000 SIT
Ustanovitelji: Lesjak Janez, Partner, p.o.,
Vrhovec Franc, Zakrajšek Drago, Zupančič
Majda, Perme Alojzija, Steklačič Štefka,
Perko Tončka, Marn Marta, Adamič Marinka, Dremelj Cvetka in Dimnik Olga, izstop
19. 12. 1996.
Izbris zaradi pripojitve k družbi PARTNER BIRO, d.o.o., Adamičeva 15, Grosuplje, št. vl. 1/988/00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 12. 1996.

Srg 94/08207
Rg-115906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08207 z dne 10. 12. 1996 pod št. vložka 1/06365/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: B.R.P., podjetje za ekonomske,
organizacijske in druge storitve, d.o.o.,
Domžale, Ul. Simona Jenka 9
Skrajšana firma: B.R.P., d.o.o., Ul. Simona Jenka 9, Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ul. Simona
Jenka 9
Osnovni kapital: 2.010 SIT
Ustanovitelji: Pecher Bojan, Jagrič Roman in Golob Peter, izstop 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Bojan Pecher, Petrovičeva 9, Ljubljana,
Roman Jagrič, Žibertova 26, Ljubljana in
Peter Golob, Pod Vrbami 24, Ljubljana.

Srg 94/13845
Rg-115697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13845 z dne 5. 12. 1997 pod št. vložka 1/20384/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: QUEEN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: QUEEN, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Gasilska
pot 7, Srednje Jarše
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Nataša in Kralj Marjan, izstop 20. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe staprevzela Kralj Nataša, Srednje Jarše 78, Domžale in Kralj Marjan, Prešernova 20, Radomlje.
Srg 94/09006
Rg-115699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09006 z dne 5. 12. 1997 pod št. vložka 1/12653/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DIAMANT, podjetje za čiščenje
in vzdrževanje objektov, d.o.o., Maroltova 15, Ljubljana
Skrajšana firma: DIAMANT, d.o.o., Maroltova 15, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/10241
Rg-115908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10241 z dne 10. 12. 1996 pod št. vložka 1/15612/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BS Keramika, podjetje za gradbene storitve, d.o.o., V Sige 27, Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: BS Keramika, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Polje, V Sige 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Balantič Matjaž in Stritar
Franc, izstop 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Balantič Matjaž, V Sige 27, Ljubljana-Polje in Stritar Franc, Gorenjska cesta
22, Medvode.
Srg 97/04116
Rg-115938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04116 z dne 8. 12. 1997 pod št. vložka 1/16372/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KLAREZ, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: KLAREZ, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1270 Litija, Partizanska
pot 58
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelji: Juvan Peter, Podlogar Alojz in Sedevčič Zdravko, izstop 9. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 9. 6. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Juvan Peter, Partizanska pot 11, Litija,
Podlogar Alojz, Podroje 10, Šmartno pri Litiji in Sedevčič Zdravko, Partizanska pot 58,
Litija.
Srg 97/04005
Rg-115976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04005 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/00037/08 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
– Commerce Poslovni servis, Ljubljana,
Einspielerjeva 6
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Srg 97/04002
Rg-115977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04002 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/00037/04 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
Commerce Tekstil
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Srg 97/04004
Rg-116012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04004 z dne 20. 10. 1997 pod št. vložka 1/00037/07 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5000181030
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, PE Commerce Računovodsko finančni servis, Einspielerjeva 6, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Ustanovitelj: Commerce, Zastopstva tujih firm, p.o., Ljubljana, izstop 1. 7. 1997.
Srg 97/04003
Rg-116013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04003 z dne 20. 10. 1997 pod št. vložka 1/00037/06 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5000181028
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
– Commerce Tranex
Pravnoorg. oblika: podružnica
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Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Srg 97/04001
Rg-116014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04001 z dne 20. 10. 1997 pod št. vložka 1/00037/03 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5000181025
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
– Commerce IFO
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Srg 97/04000
Rg-116015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04000 z dne 20. 10. 1997 pod št. vložka 1/00037/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5000181023
Firma: COMMERCE, Zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
– Commerce Avtomobili, Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Srg 96/06344
Rg-116604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06344 z dne 23. 12. 1997 pod št. vložka 1/25373/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5838274
Firma: STEPAK, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Hrastnik
Skrajšana firma: STEPAK, d.d., Hrastnik
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1430 Hrastnik, Podkraj 62
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Steklarna Hrastnik, p.o.,
PAK 4, d.o.o., Ahac Roman, Zaupan Aleš in
Klanšek Jože, iztop 14. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 11. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel PAK 4, d.o.o., Gimnazijska cesta 15a,
Trbovlje.

MARIBOR
Srg 342/95
Rg-21
Družba TEXONIA, trgovina in storitve,
d.o.o., Spodnje Dobrenje 33, Pesnica pri
Mariboru, reg. št. vl. 1/5950-00, katere
ustanoviteljica je Natalija Podergajs Ješovnik, Štekljeva 62, Maribor, po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 30. 3. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Natalija Podergajs Ješovnik.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1995
Srg 5955/94
Rg-22
Družba LORD, storitve, trgovina, proizvodnja in posredništvo, d.o.o., Maribor,
Šentiljska c. 39, reg. št. vl. 1/8674-00,
katere ustanovitelj je Martin Petelinšek,
Maribor, Šentiljska c. 39, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Martin Petelinšek.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 1995
Srg 94/02990
Rg-104614
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02990 z dne 18. 2. 1997 pod št.
vložka 1/01627/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5401887
Firma: A.T.E., proizvodnja elektronskih naprav, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A.T.E., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2341 Limbuš, Mihe Zidanška 9
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Šraj Tone, Šraj Zdenka in
Urbančič Vojteh, izstopili 18. 2. 1997.
MURSKA SOBOTA
Srg 1282/94
Rg-115398
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
OKVIR, Podjetje za servisno dejavnost in storitve, Črenšovci, d.o.o., Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 135, ki je
vpisana v registrskem vložku tukajšnjega sodišča št. 1/1119/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Emila Žnidariča, Črenšovci, Ulica Prekmurske
čete 135, dne 26. 11. 1997.
Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzel Emil Žnidarič.
Po prenehanju družbe aktivno premoženje družbe v celoti prevzame ustanovitelj.
Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 1997
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Srg 97/00363
Rg-116286
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00363 z dne 21. 10.
1997 pod št. vložka 1/01544/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5645654
Firma: KA-TRA, Podjetje za poslovne,
tehnične in blagovno prometne storitve,
Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: KA-TRA Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trstenjakova 26
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Karba Karel, Karba Marjeta, Karba Jasmina in Karba Renata, izstop
21. 10. 1997.
Sklep družbenikov z dne 27. 6. 1997
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 21. 10. 1997 je bila družba s sklepom Srg 97/363 izbrisana iz sodnega registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Karel Karba in Marjeta Karba, oba
Murska Sobota, Trstenjakova 26, Jasmina
Karba, Ljubljana, Štihova 18 in Renata Karba, Ljubljana, Tržaška 49a.
Srg 94/01232
Rg-116289
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01232 z dne 21. 11.
1997 pod št. vložka 1/01634/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5784913
Firma: DEDAL, trgovsko podjetje na
debelo in drobno, export-import, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: DEDAL Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Grajska 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pikulič Dušan, izstop
21. 11. 1997.
Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 21. 11. 1997 je bila družba s sklepom Srg 97/1232 izbrisana iz sodnega
registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Pikulič Dušan, Murska Sobota,
Lendavska 23 A.
Srg 97/00948
Rg-116302
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00948 z dne 25. 11.
1997 pod št. vložka 1/00832/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5456495

Št.

Firma: PALMEX, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: PALMEX Lendava,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Lendavske
Gorice 412 C
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Paller Tomislav in Paller
Dubravka, izstop 25. 11. 1997.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
7. 2. 1991, s sklepom Srg 933/90.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 25. 11. 1997, s sklepom Srg
948/94. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Paller Dubravka in Paller Tomislav, oba Lendavske Gorice 412 c.
Srg 97/00676
Rg-116349
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00676 z dne 16. 12.
1997 pod št. vložka 1/02183/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k Pomurski investicijski družbi, d.d., s temile podatki:
Matična št. 5915864
Firma: POMURSKA INVESTICIJSKA
DRUŽBA 2, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kocljeva 14 A
Osnovni kapital: 2.324,691.000 SIT
Ustanoviteljica: Pomurska družba za
upravljanje skladov, d.d., izstop 16. 12.
1997.
Dne 16. 12. 1997 je bila družba izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k
Pomurski investicijski družbi, d.d., Murska
Sobota, Kocljeva 14 a (reg. vl. št. 2132/00
tukajšnjega sodišča).
Srg 457/95
Rg-200423
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba FRIGO COMMERC, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Gornja Radgona, Podgrad 35, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča pod vl. št. 1/2144/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu z dne
21. 12. 1995.
Družba nima neporavnanih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Matijevič Marko kot družbenik prevzema
obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Matijevič Marka, Hrašćica, Osječka 3.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 1997
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NOVA GORICA
Rg-32576
Družba KARAOKE, d.o.o., opremljanje
objektov, Nova Gorica, s sedežem Vojkova 45, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3245-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 12. 1994.
Ustanovitelji so PROMA SLO-MAL
TRADE, d.o.o., Trgovina, export-import, Nova Gorica, Vojkova 45, Samuel Gregorič,
Gradnikove brigade 27, Nova Gorica in Radovan Batič, Ozeljan 31, Šempas, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-43709
Družba RAMM, Knjigovodski servis,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Kidričeva
9, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-01126-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 8. 7. 1996.
Ustanovitelja sta Likar Metka, Ulica XXX.
divizije 19 A, Nova Gorica in Fikfak Rasto,
Cankarjeva 13, Nova Gorica, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 1996
Srg 96/00309
Rg-101217
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00309 z dne 9. 12. 1996
pod št. vložka 1/01472/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5456681
Firma: ALCON, Trgovina, svetovanje,
d.o.o., Nova Gorica
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Skrajšana firma: ALCON, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Klementa
Juga 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 10. 6.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Furlan Tomaž, Furlan Dragica in
Škarabot Davorin, vsi Klementa Juga 5,
Solkan.
Rg-115131
Družba PROMES, Predelava mesa,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Panovška
1, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1836-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
6. 10. 1997.
Ustanoviteljica je Mesna industrija Primorske, p.o., Panovška 1, Nova Gorica, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 1997
Srg 97/00644
Rg-115278
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00644 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/00347/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VECTRA, Proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VECTRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Gregorčičeva 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Mozetič Uroš, Ušaj Egon,
Mozetič Nives in Ušaj-Gulin Ksenija, izstopili 3. 11. 1997.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 5. 2.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo Mozetič Uroš in Mozetič Nives, oba
Gregorčičeva 17, Dornberk ter Ušaj Egon
in Ušaj-Gulin Ksenija, oba Milojke Štrukelj
40, Nova Gorica.
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Srg 94/01911
Rg-116624
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01911 z dne 4. 12. 1997
pod št. vložka 1/03071/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5762073
Firma: RAST, Proizvodnja-storitve-trgovina, d.o.o., Vitovlje
Skrajšana firma: RAST, d.o.o., Vitovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5261 Šempas, Vitovlje 37
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanovitelja: Košuta Elizabeta in Ušaj
Jordan, izstopila 4. 12. 1997.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 7. 12.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Košuta Elizabeta, Vitovlje 37, Šempas
in Ušaj Jordan, Vitovlje 92, Šempas.
Srg 97/00887
Rg-116625
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00887 z dne 4. 12. 1997
pod št. vložka 1/02672/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5681596
Firma: KONZULENT, Consulting in poslovne storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: KONZULENT, d.o.o.,
Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska
c. 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Kavčič Vida, Murovec
Slavka in Slokar Jolanda, izstop 4. 12.
1997.
Sklep ustanoviteljic družbe z dne 25. 9.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo Kavčič Vida, Lipa 43, Kostanjevica na
Krasu, Murovec Katerina Slava, Šempas
120, Šempas in Slokar Jolanda, Ulica Sergeja Mašere 7, Pristava, Nova Gorica.
Srg 96/00655
Rg-116638
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00655 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/01122/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5411602
Firma: TKP, Podjetje za izdelavo tekstilnih in kovinskih izdelkov, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: TKP, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Triglavska 12
Osnovni kapital: 5.932 SIT
Ustanovitelja: Tušar Zdravka in Tušar Jelen, izstop 8. 12. 1997.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 26. 8.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tušar Zdravka in Tušar Jelen, oba Triglavska 12, Idrija.

NOVO MESTO
Srg 94/02725
Rg-43717
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02725 z dne 28. 8.
1996 pod št. vložka 1/01505/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5462193
Firma: BOJANA MARKET, trgovsko
storitveno podjetje, d.o.o., Hrast 21, Suhor
Skrajšana firma: BOJANA MARKET,
d.o.o., Suhor
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8331 Suhor, Hrast 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Radoš Bojka in Radoš Jože, izstop 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Radoš Bojka in Radoš Jože, oba Hrast
21, Suhor.
Srg 315/96
Rg-46393
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GAMISTT, servisiranje, trgovina, turizem, d.o.o., Novo mesto, Resljeva 4, vpisana na reg. vl. št. 1-1641/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 9. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Gazvoda Milan, Resljeva
4, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
1,602.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,602.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Gazvoda Milana.
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 Novem mestu
dne 14. 10. 1996
Srg 94/02362
Rg-48826
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02362 z dne 3. 12.
1996 pod št. vložka 1/02905/00 izbrisalo
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iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5828619
Firma: SINTEX, Proizvodno in trgovsko podjetje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: SINTEX, Novo mesto,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Adamičeva 13
Osnovni kapital: 101.858 SIT
Ustanovitelj: Prelog Danilo, izstop
21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Prelog Danilo, Adamičeva 13, Novo mesto.
Srg 515/97
Rg-115459
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba EREMIT PRIMC & CO., trgovina
in poslovne storitve, d.n.o., Novo mesto,
Volčičeva 23, vpisana na reg. vl. št.
1-3049/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 10. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vesna Bukovec in Miloš Primc, oba Volčičeva 23, Novo mesto, z
ustanovitvenim kapitalom 459.296 SIT. Miloš Primc prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 459.296 SIT
prenese na Vesno Bukovec in Miloša Primca, v sorazmerju z vloženima deležema.
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 Novem mestu
dne 9. 12. 1997
Srg 94/02644
Rg-115870
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02644 z dne 16. 6.
1995 pod št. vložka 1/01971/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi preoblikovanja v samostojnega podjetnika posameznika s firmo: Okrasna drevesnica Gradac, Nada Milavec, s.p., s temile
podatki:
Matična št. 5536413
Firma: OKRASNA DREVESNICA, Gradac, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8332 Gradac, Gradac 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Milavec Nada, izstop
31. 3. 1994.
Sklep ustanoviteljice o preoblikovanju
družbe z omejeno odgovornostjo v samostojnega podjetnika posameznika z dne
31. 3. 1994.
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Izbris družbe zaradi preoblikovanja v samostojnega podjetnika posameznika s firmo Okrasna drevesnica Gradac, Nada Milavec, s.p., Gradac 23, Gradac, na podlagi
odločbe Ministrstva za finance, Republiška
uprava za javne prihodke, Izpostava Metlika, št. 34015694 z dne 27. 5. 1994, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe in na katero preide
vse premoženje izbrisane družbe.
Srg 182/97
Rg-116402
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MODUL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Novo mesto, Zalog 21, vpisana na
reg. vl. št. 1-2794/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 4. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Opekarna Novo mesto,
d.d., Zalog 21, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT prenese na ustanoviteljico
Opekarno Novo mesto, d.d., Zalog 21.
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 Novem mestu
dne 23. 12. 1997
Srg 97/00485
Rg-200455
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00485 z dne 7. 1.
1998 pod št. vložka 1/00314/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5290295
Firma: VALIDENG, validacije in inženiring iz čistih prostorov in informatike,
d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: VALIDENG, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova 76
Osnovni kapital: 1,747.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Rajmund, izstop
29. 10. 1997.
Sklep skupščine z dne 29. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Rajmund Gorenc, Kočevarjeva 1, Novo
mesto.

PTUJ
Srg 97/00316
Rg-115429
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00316 z dne 4. 12. 1997 pod
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št. vložka 1/07942/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi AGIS, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5743940
Firma: STORITVE, podjetje za storitve
in svetovanja, d.o.o.
Skrajšana firma: STORITVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova ulica 16
Ustanovitelj: AGIS, podjetje za ustanavljanje, financiranje in upravljanje podjetij,
d.o.o., izstop 23. 5. 1997.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi
AGIS, podjetje za ustanavljanje, financiranje
in upravljanje podjetij, d.o.o., Ptuj. Pripojitev je bila vpisana dne 6. 11. 1997.
Srg 97/00317
Rg-115430
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00317 z dne 4. 12. 1997 pod
št. vložka 1/04029/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi AGIS, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 549306
Firma: AGIS TAHOGRAFI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Mlinska ulica 1a
Ustanovitelj: AGIS, p.o., izstop 23. 5.
1997.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi
AGIS, podjetje za ustanavljanje, financiranje
in upravljanje podjetij, d.o.o., Ptuj. Pripojitev je bila vpisana dne 6. 11. 1997.
Srg 97/00315
Rg-115431
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00315 z dne 4. 12. 1997 pod
št. vložka 1/04032/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi AGIS, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5496322
Firma: AGIS TAP, tovarna avtomobilske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: AGIS TAP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova ulica 16
Ustanovitelj: AGIS, p.o., izstop 23. 5.
1997.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi
AGIS, podjetje za ustanavljanje, financiranje
in upravljanje podjetij, d.o.o., Ptuj. Pripojitev je bila vpisana dne 6. 11. 1997.
Srg 97/00077
Rg-116542
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00077 z dne 22. 12. 1997 pod
št. vložka 1/08996/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5821673
Firma: TOTAL, računovodski servis in
svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TOTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Mežanova 18
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Klajderič Rašl Marija in
Klajderič Dušan, izstop 16. 12. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Klajderič Dušan in Klajderič Rašl Marija, oba Mežanova 18, Ptuj.
Srg 97/00112
Rg-116543
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00112 z dne 23. 11. 1997 pod
št. vložka 1/09128/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5884802
Firma: EURO KLJUČ – EURO KEY, storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO KLJUČ – EURO
KEY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Langusova 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nardone Edi, izstop 23. 12.
1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Nardone Edi, Via Baldasseria Bassa
318, Udine, Italija.

SLOVENJ GRADEC
Srg 426/97
Rg-23
Družba MARO, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, Gmajna 3, reg. št. vl. 1/6719-00, katere
družbenika sta Marko Klinc in Jože Mlinar,
po sklepu skupščine preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzemeta Marko Klic,
Slovenj Gradec, Gmajna 3 in Jože Mlinar,
Podpeca 58, Črna na Koroškem.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 1. 1998
Srg 98/00017
Rg-200511
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00017 z dne 13. 1.
1998 pod št. vložka 4/00016/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sklad
na podlagi 2. odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih s temile podatki:
Matična št. 5270243
Firma: Sklad stavbnih zemljišč Občine Dravograd
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2370 Dravograd, Trg 4. julija 7
Ustanoviteljica: Skupščina občine Dravograd, izstop 31. 12. 1997.
Dne 31. 12. 1997 se na podlagi
določbe 2. odstavka 54. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra Sklad stavbnih zemljišč občine Dravograd.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-1/98-1411
Ob-621
Ugotovi se, da so bila pravila ZSSS Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Druge osnovne šole Slovenj Gradec z odločbo št.
024-18/93 z dne 4. 5. 1993, sprejeta v
hrambo pri Oddelku za družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj Gradec in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
18, prenehala veljati 31. 12. 1997 in se
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Upravna enota Slovenj Gradec, Oddelek
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo pravila SVIZ Druge osnovne šole Slovenj Gradec, Kopališka 29,
pod zap. št. 1/98.
Št. 024-1/97-121
Ob-627
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 121 dne 4. 2. 1998.
Št. 024-1/97-120
Ob-628
Pravila SKEI – Sindikata kovinske in
elektroindustrije, sindikalne družbe
Omega Air, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 37, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 120 dne 4. 2. 1998.
Št. 029-1/98-2/23
Ob-629
Pravila Sindikata obrtnih delavcev Posavja, CKŽ 30, Krško, z matično številko
5965420, sprejeta dne 10. 11. 1997, so
vpisana v evidenco in hrambo statutov sindikatov pod št. 69 pri Upravni enoti Krško.
Št. 024-2/97
Ob-685
Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije Osnovne šole Poljane, ki so ga člani sindikata sprejeli na
ustanovnem članskem sestanku dne
19. 11. 1997 in ga dopolnili na članskem
sestanku dne 19. 1. 1998, je v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 65.
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Osnovne šole Poljane je dodeljena matična številka Statističnega urada
Republike Slovenije – 1229796.
Ta odločba nadomešča odločbo št.
024-2/97 z dne 12. 12. 1997.
Št. 02400-6/97
Ob-622
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenj Gradec, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve je dne

4. 12. 1997 vpisal v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 6/97 pravila sindikata
šole, Sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, SVIZ Osnovne šole
Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati
odločba Oddelka za družbenoekonomski
razvoj občine Slovenj Gradec št.
024-45/93 z dne 23. 11. 1993.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 22/95
R-171
Bernard Koruza, sin Venceslava in Viktorije Koruza, roj. 19. 8. 1913 v Gaberjah,
nazadnje stanujoč Gaberje 90, je pogrešan
(na predlog Dušana Koruze, Tovarniška
3/c, Ajdovščina, ki ga zastopa odvetnik
Grozdan Šinigoj iz Ajdovščine).
Skrbnik za poseben primer je Karlo Turk,
Gaberje 27.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 10. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/98
S-73
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/98
z dne 2. 2. 1998 začelo stečajni postopek
na družbo Primorski tisk, trgovsko podjetje, d.d., Koper, Muzejski trg 7.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Primorski tisk, trgovsko podjetje, d.d., Koper – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi odvetnica Janja Luin iz Kopra, Pristaniška 8.
Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike se poziva, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Prvi narok za preizkus terjatev bo v četrtek, 21. 5. 1998 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 132/I tukajšnjega sodišča.
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Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 2. 1998.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 1998
St 20/95-40
S-74
1. Stečajni postopek nad Splošno obrtno zadrugo Jadro Portorož, p.o., Portorož, se začne in se zaradi tega, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka,
tudi takoj zaključi.
2. Premoženje stečajnega dolžnika, to
je pisarniška oprema (pisalne mize, omare,
računalniki) in vozilo Renault 4, letnik 1989,
št. motorja C 202446, se izroči Občini Piran, in sicer brez prevzema obveznosti za
terjatve stečajnega dolžnika.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe iz sodnega registra.
4. Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 1998
St 48/93
S-75
To sodišče je v stečajnem senatu, ki so
ga sestavljali okrožni sodniki Ervin Šuligoj
kot predsednik in Nevenka Zajc ter Pavel
Budin, kot člana v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Centralni obrati Nova
Gorica, p.o., Prvomajska 39, Nova Gorica – v stečaju, sklenilo:
stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Centralni obrati Nova Gorica, p.o., Prvomajska 39, Nova Gorica, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajnega dolžnika izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 1. 1998
St 8/97
S-76
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Nova vozila Gorica, d.o.o., Šempeter pri Gorici – v stečaju bo tretji narok za
preizkus terjatev dne 2. 3. 1998 ob 13.20
v sobi 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 2. 1998
St 7/97
S-77
To sodišče je v stečajni zadevi
Alples Pohištvo, d.o.o., Češnjica 48a,
Železniki – v stečaju s sklepom opr. št.
St 7/97 z dne 5. 2. 1998 za stečajno upraviteljico postavilo Ivo Mohorič, Skalica 10,
Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 2. 1998
St 28/91
S-78
To sodišče je v stečajni zadevi Tekstilindus, p.o., Kranj – v stečaju, Savska c.
34, Kranj s sklepom opr. št. St 28/91 z
dne 5. 2. 1998 za stečajnega upravitelja
določilo Aljošo Drubniča, Maistrov trg 11,
Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 2. 1998

Št.

St 5/97
S-79
1. To sodišče je s sklepom št. St 5/97 z
dne 21. 1. 1998 potrdilo prisilno poravnavo sprejeto na naroku dne 21. 1. 1998 med
dolžnikom Stilles Inženiring, Notranja
oprema, d.o.o., Sevnica, Savska cesta
13 in upniki.
2. Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
razred A:
– ločitveni upniki katerih položaj se po
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni;
razred B:
– terjatve delavcev, ki so pristali na konverzijo ugotovljenih terjatev v navadne delnice;
razred C:
– terjatve delavcev, ki jih bo dolžnik v
višini 20% ugotovljenih terjatev izplačal v
enkratnem znesku v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obrestno mero T + 0 od dneva uvedbe prisilne poravnave, to je od 21. julija
1997 do poplačila;
razred D:
– terjatve dobaviteljev in drugih upnikov,
ki so pristali na konverzijo ugotovljene terjatve v navadne delnice;
razred E:
– terjatve dobaviteljev in drugih upnikov, ki jih bo dolžnik izplačal v višini 20%
od ugotovljene terjatve v enkratnem znesku v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obrestno
mero T + 0 od dneva uvedbe prisilne poravnave to je od 21. julija 1997 do
poplačila.
3. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka in proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
4. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike katerih terjatve so bile
ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 1. 1998
St 20/97
S-80
I. Zoper dolžnika ALU-FIX, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Pohorska 7, se po uradni dolžnosti
začne likvidacijski postopek.
II. Za likvidacijskega upravitelja se postavi Kristina Slavič, ek., iz Slovenj Gradca,
Stari trg 93.
III. Upnike se poziva, da lahko svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu senatu v roku
dveh mesecev šteto od dneva, ko je bil
oklic o začetku likvidacijskega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti terjatve ter jo kolkovati s sodno takso v višini 5% od vrednosti prijavljene
terjatve, vendar največ do vrednosti 2000
točk.
IV. Narok za preizkus terjatev bo dne
13. 5. 1998 ob 9. uri v sobi št. 28 tega
sodišča.
V. Dolžnike likvidacijskega dolžnika se
poziva, da takoj poravnajo svoje dolgove.
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VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 2. 1998.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 2. 1998
St 16/97
S-81
To sodišče objavlja, v stečajni zadevi opr.
št. St 16/97, nad stečajnim dolžnikom Slovenske železarne – Jeklolivarna Ravne,
podjetje za proizvodnjo jeklolitine in litih izdelkov, d.o.o. – v stečaju III. narok
za preizkus terjatev, dne 4. marca 1998 ob
9. uri, v sobi št. 28 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 2. 1998
St 51/97
S-82
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/95 z dne 14. 1. 1998 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zmaj,
d.d., Ljubljana, Stegne 31.
Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
stečajnega postopka se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 1998
St 34/97
S-83
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/97 z dne 17. 12. 1997 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
IBN-JT International Business Network
– Mednarodna poslovna mreža, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 27–29 in njegovimi
upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda A 80% na dan 20. 5.
1997 ugotovljene terjatve (priloga I), in sicer v roku štirih let od pravnomočnosti tega sklepa z obrestno mero v višini temeljne
obrestne mere, povečane za 1,5%
(T + 1,5%) za čas od 20. 5. 1997 do
plačila;
– upnikom razreda B 100% na dan 20. 5.
1997 ugotovljene terjatve (priloga II), in sicer
v roku petih let od pravnomočnosti tega sklepa z obrestno mero v višini temeljne obrestne mere, povečane za 1,5% (T + 1,5%) za
čas od 20. 5. 1997 do plačila. Upnik bo
50% ugotovljene terjatve posameznega upnika poplačal najkasneje v 18 mesecih po
pravnomočnosti tega sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 12. 1997. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 20. 1.
1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 1998
St 33/97
S-84
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/97 z dne 30. 1. 1998 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom W & G
Podjetje za proizvodnjo strojev in opreme, Sokolska 60, Maribor ter odredilo
imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Bank Avstrija, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, ki jih zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa, Tavčarjeva 6, Ljubljana;
2. Europa Trading Antigua in Barbuda,
ki jo zastopa odvetnik Janko Pučnik, Novakova 5, Ljubljana;
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3. Adriano Corsi, s.r.l., Števerjan, ki ga
zastopa odvetnik dr. Janko Tischler jun.,
Neuer platz 7/2, Celovec;
4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor;
5. Istragas, d.o.o., Koper;
6. Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Kokol Martin s.p., Kleparstvo, Maistrova
14, Ptuj;
7. Alojz Hraščanec, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Gorazd Zemljarič, dipl. ek., zaposlen v
Fisk, d.o.o., Maribor, Prešernova 2, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 30. 1.
1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 1998
St 8/96-245
S-85
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Pionir – Gradbeno industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, razpisuje tretji narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 11. 3. 1998 ob 9. uri v sobi št.
118 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 2. 1998
St 35/97
S-86
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
35/97 dne 5. 2. 1998 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mikrodok,
d.o.o., Storitve in trgovina, Ptujska 184,
Maribor.
Odslej firma glasi Mikrodok, d.o.o., Storitve in trgovina, Ptujska 184, Maribor – v
stečaju.
II. Nad firmo Mikrodok, d.o.o., Storitve
in trgovina, Ptujska 184, Maribor, se opravi
skrajšani stečajni postopek.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Borut Klajnšek, dipl. ek., Strossmayerjeva
32, Maribor.
IV. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva,
ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS, in sicer v
dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
V. Dolžnike se poziva, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
VI. Narok za preizkus terjatev bo dne
30. 3. 1998 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 2. 1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 1998
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St 7/97-13
S-87
1. Z dnem 6. 2. 1998 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom SUMI,
trgovinsko podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Slovenska 1/a.
2. Stečajni postopek se ne izvede in se
z dnem 6. 2. 1998 zaključi.
3. Oklic o začetku in zaključku stečajnega postopka se dne 6. 2. 1998 nabije na
oglasno desko tega sodišča, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnemu listu RS.
4. Zoper sklep o začetku in zaključku
stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
5. Premoženje stečajnega dolžnika obsega 3 kom. miz, 3 kom. stolov, 3 kom.
velikih omar, 3 kom. malih omar, telefonski
aparat in računalnik 286 ter sredstva na žiro
računu
stečajnega
dolžnika
št.
51900-601-14200 in se v ta namen izroči
predlagatelju LB Pomurski banki Murska Sobota, d.d.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 1998
St 211/93
S-88
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
211/93, dne 5. 2. 1998 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Žaga Jelka,
d.o.o., Rogozniška 33, Ptuj – v stečaju.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 2. 1998
St 1/98-6
S-89
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/98
z dne 6. 2. 1998 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom HEN RICCI, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Novo mesto,
Foersterjeva 10, Novo mesto.
Za stečajno upraviteljico je določena
Cveta Matjašič, dipl. pravnica, Maistrova 15,
Novo mesto.
Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajni sodnici v roku dveh mesecev od
objave o začetku stečajnega postopka v
Uradnem listu RS. Prijave je potrebno vložiti
v skladu z določili 137. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS,
št. 67/93 in 37/97) v dveh izvodih in dokazih ter kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 20. 4.
1998 ob 8.30 v sobi št. 108 naslovnega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2.
1998.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 2. 1998
St 42/97
S-90
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kompas Hertz rent-a-car,
d.d., Ljubljana, Celovška 206, za dne
10. 3. 1998 ob 11. uri v sobi 368 tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 122-1/98
Ob-636
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem na Jesenicah
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Kranju
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Litiji
– 4 prosta mesta sodnikov za prekrške s sedežem v Ljubljani
– 2 prosti mesti sodnikov za prekrške
s sedežem v Novem mestu
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Radovljici
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Ribnici
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-2/98
Ob-637
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 4 prosta mesta sodnikov za prekrške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije v Ljubljani
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, določene v prvem odstavku 258.e člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-2/98
Ob-638
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 4 prosta mesta višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Mariboru
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi ter pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča, določene v 8. členu zakona o upravnem sporu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-2/98
Ob-639
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Celju
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Kopru
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Ljutomeru
– 4 prosta mesta sodnikov za prekrške s sedežem v Mariboru
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Murski Soboti
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Postojni
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Velenju
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-2/98
Ob-640
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

Št.

a)
– 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca za področje organiziranega in mednarodnega kriminala na
Državnem tožilstvu Republike Slovenije
b)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 362/97
Ob-626
Svet Doma upokojencev Vrhnika razpisuje na podlagi sklepa sveta zavoda z dne
29. 12. 1997 in 35. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) prosto delovno
mesto
direktorja, direktorice
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom
in drugim odstavkom 56. člena zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– da imajo opravljen strokovni izpit na
področju socialnega varstva,
– da imajo 5 let delovnih izkušenj,
– da predložijo program dela doma.
Direktor, direktorica bo imenovan-a za
dobo 4 let.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na
Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska c. 13,
Vrhnika. Kuverta naj bo označena s pripisom: Za razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Dom upokojencev Vrhnika

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu
Št. 402-26/98
Ob-634
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ljubljana, kont. oseba Oto
Rubinič, dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Cesta 14. divizije št. 4, Celje,
tel. 1788-331, faks 061/1788-332, soba
št. 103.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: HC Razdrto– Vipava
od KM 0,000 do KM 1,300 (I. etapa).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
1.720,000.000 SIT, začetek 15. maj
1998.
4. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
DARS, d.d., Celje
Based on Par.3, Clause 18 of the Law
on Public Procurements (Off. Gazette
24/97), publish
the Notice of Intend
for the International Procurement
1. Name or title and headquarters of
the employer: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ljubljana, contact
Oto Rubinič, dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Cesta 14. divizije št. 4, Celje, phone
1788-331, Gacsimile 061/1788-332,
room no. 103.
2. Subject of the public procurement:
construction works.
Contents to be stated: Motorway Razdrto–Vipava from KM 0,000 to KM 1,300
(I. stage).
3. Tentative value of works procured and
expected publication of invitation for bids:
1.720,000.000 SIT, tendering period:
commencement 15. May 1998.
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4. Limitations to be considered with the
evaluation of bids
With bid evaluation will not be considered preferences to local bidders.
DARS, d.d., Celje
Št. 8120/1998/207
Ob-650
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.
2. Predmet javnega naročila: dobava
odklopnikov in ločilnikov izmenične napetosti 110,220,400 kV.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
240,000.000 SIT, začetek maj 1998 in zaključek julij 1998.
4. Dobavni rok znaša do 7 mesecev po
podpisu pogodbe.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 13. 2.
1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 2.0. 363/98
Ob-651
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Milenko Merze, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144 (44-30) faks 13-36-037, soba. št. 205.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.
Navedba vsebine: obnova odseka proge Murska Sobota–Puconci od km:
38+747 do km: 44+596 (vzdrževalna
dela).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
1.100,000.000 SIT začetek 5. 5. 1998 zaključek 5. 6. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 15. 5.
1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-652
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
kont. oseba Mlaj Pengov, dipl. arh., Cigale-
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tova 10, Ljubljana, tel. 304-343, faks
132-01-22, soba št. 059.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška, elektroinstalacijska ter strojna dela v zvezi s preureditvijo prostorov v II. etaži A trakta in delno pritličja A in B
trakta objekta v Stegnah 19, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
150,000.000 SIT, začetek 20. 5. 1998 in
zaključek 20. 7. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 8. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.
Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana
Ob-701
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, dia, Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja športne
dvorane Polaj v Trbovljah z nadzidavo in
adaptacijo objekta Srednje tehniške šole v Trbovljah, Šuštarjeva kolonija 7A.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 620 mio SIT,
začetek 5. 5. 1998 in zaključek 5. 6. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 16 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 1. 11. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 15. 5.
1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-625
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad Občine Maribor,
kont. oseba Ivan Satler, dipl. inž. arh., Grajski trg 1, Maribor, tel. 062/229-73-60-18,
faks 062/215-221.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja večstanovanjskega objekta v ulici Veljka Vlahoviča v Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
420,000.000 SIT, začetek 25. 4. 1998 in
zaključek 25. 5. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 25. 2. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Stanovanjski sklad Občine Maribor

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
Popravek
Št. 04-03-938/3-98
Ob-675
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo carinske žice in carinskih zalivk za potrebe carinske službe, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7, dne
30. 1. 1998, Ob-419, se popravi datum
odpiranja ponudb in se pravilno glasi:
“Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prevzemnici Erika Anderlič in Račič Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.”
“Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba, 11. nadstropje.”
“Razpisna dokumentacija je na razpolago do 20. 2. 1998.”
“Ponudba mora veljati do 23. 2. 1998.”
Carinska uprava RS
Ob-676
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo II. faze projektne dokumentacije za Pravno fakulteto na Kopitarjevi
v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 9, z dne 6. 2. 1998, Ob-546, se datum
v drugem odstavku 7. točke pravilno glasi:
“Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 3. 1998.”
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-577
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisane in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97) objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “oskrba
s toplotno energijo“
1. Koncedent: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, Štore.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “Oskrba s toplotno
energijo za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov“.
3. Obseg koncesije: izgradnja kotlovnic,
izvajanje dejavnosti proizvodnje in distribucije toplotne energije na območju naselja
“Lipa“ v Občini Štore. Razpisana koncesija
se podeli le enemu koncesionariju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas.
5. Razpisana dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisano dokumentacijo v
roku 5 dni od dneva objave javnega razpisa
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Štore,
proti plačilu 5.000 SIT na ŽR Občine Štore
št. 50700 - 630 - 10110 pri Agenciji za
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plačilni promet Celje s pripisom “koncesija oskrba s toplotno energijo“.
6. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
7. Roki za izvedbo:
– pričetek izvajanja:
1. 5. 1998
– zagon kotlovnic:
15. 9. 1998
8. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku - predstavitev,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stačaja ali likvidacije,
– potrdilo ustrezne finančne inštitucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojov za
opravljanje dejavnosti,
– referenčno listino,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošteval veljavne predpise, normative in standarde ter sledil razvojnim trendom dejavnosti in
usmeritvam občine Štore,
– cenik storitev z izdelano strukturo cene toplotne energije ustreznega režima, ki
je vezan na ceno plina v omrežju Štore in se
meri na vstopu v objekt porabnikov,
– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,
– navedbo pooblaščenih oseb ponudnika , ki na zahtevo koncidenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,
– osnutek koncesijske pogodbe.
9. Merila za najugodnejšega ponudnika so:
– konkurenčna cena toplotne energije
in najugodnejši rok trajanja koncesije,
– kvaliteten program oskrbe in predlog
za njeno realizacijo,
– reference ponudnika,
– skladnost z usmeritvami Resulucije o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– kompletnost in preglednost ponudnika,
– priporočila , certifikati kakovosti.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je 13. 3. 1998
do 12. ure na naslovu: Občina Štore, Cesta
XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošiljko na zgoraj
navedeni naslov.
Ponudbo poslati v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba za koncesijo oskrbe s toplotno energijo“.
11. Dajalec koncesije si pridržuje pravico, da storitve ne odda nobenemu ponudniku.
12. Odpiranje ponudb bo 16. marec
1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine Štore,
Cesta XIV. divizije 15, Štore.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
13. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Štore
Št. 031-002/98 0106
Ob-578
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

Št.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ruše, kont. osebi Barbara Ferlic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete 3
(samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava strokovnih
podlag in prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje na območje Občine Ruše, vključno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ruše.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek april
1998 in zaključek avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ruše, prevzemnik vložišče – soba 208, Kolodvorska 9,
2342 Ruše, tel. 062/661-520, 661-178,
faks 062/661-949.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Strokovne podlage in
PUP za podeželje – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Ruše, odpiranje vodi Krajcer Vladimir, Ulica ruške čete
3 (samski sdom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Ruše, Oddelek za komunalno gospodarstvo, kontaktni osebi Barbara Ferlic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete 3 (samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 3. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman ali položnica na žiro račun številka: 51800-630-25552.
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 4. 1998.
Št. 031-003/98 0106
Ob-579
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 Ruše, kont. osebi Barbara Ferlic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete 3
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(samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava strokovnih
podlag, spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove ter prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Lovrenc na
Pohorju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek april
1998 in zaključek avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ruše, prevzemnik vložišče – soba 208, Kolodvorska 9,
2342 Ruše, tel. 062/661-520, 661-178,
faks 062/661-949.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Strokovne podlage spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove
ter prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Lovrenc na Pohorju – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1998
ob 12.15, na naslovu: Občina Ruše, odpiranje vodi Krajcer Vladimir, Ulica ruške čete
3 (samski sdom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Ruše, Oddelek za komunalno gospodarstvo, kontaktni osebi Barbara Ferlic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete
3 (samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 3. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman ali položnica na žiro račun številka: 51800-630-25552.
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 4. 1998.
Občina Ruše
Ob-580
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 šolstvo in šport, kont. oseba Margareta Jeraj, dia, Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327,
soba št. 9.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev
svetovalnega inženiringa za investicijsko vzdrževalna dela v letih 1998, 1999
in 2000 na srednjih šolah, univerzah,
dijaških domovih in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1998 in zaključek 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
1. reference za tovrstne storitve s področja šolstva,
2. kadrovska zasedba,
3. ponudbena cena izražena v% od ocenjene vrednosti potrebnih investicijsko-vzdrževalnih del.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, prevzemnici Žontar in Vončina, Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
178-52-10.
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. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vodi Marina Cankar, dia, Trubarjeva 5,
Ljubljana, soba št. 95.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za šolstvo in
šport – služba za investicije, kont. oseba
Jožica Fras – tajništvo, Trubarjeva 3, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327, soba
št. 14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 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: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 91-1-14/97
Ob-583
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Odsek za stomatologijo (Katedra za stomatološko protetiko in Katedra za zobne
bolezni), Hrvatski trg 6, Ljubljana,
objavlja,
da na podlagi javnega razpisa za izbiro
dobavitelja za nabavo opreme za predklinič-
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no vajalnico (Ur. l. RS, št. 81/97) ni bil
izbran noben ponudnik.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 178/98
Ob-585
Občina Cerklje na Gorenjskem razpisuje
na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
brez omejitev za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izvedbo meteorne
kanalizacije, obnovo lokalnih in
krajevnih cest, izdelavo pločnikov,
polaganje tlakov in robnikov na
območju Občine Cerklje na
Gorenjskem
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, Cerklje na
Gorenjskem.
2. Predmet razpisa:
a) izbira najugodnejšega ponudnika
za izvedbo meteorne kanalizacije na lokalnih in nekategoriziranih cestah,
b) izbira najugodnejšega ponudnika
za polaganje tlakov, robnikov in izdelavo pločnikov,
c) izbira najugodnejšega ponudnika
za izdelavo spodnjega in zgornjega
ustroja cestišč na lokalnih in nekategoriziranih cestah,
d) izbiro najugodnejšega ponudnika
za redno vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih cest.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prevzamejo po posameznih delih a, b, c, d
na Občini Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, v času uradnih ur. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z dokazilom o plačanih materialnih stroških razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT za
razpisana dela (a, b, c in d).
4. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg, kot je razpisan, glede na razpoložljiva sredstva. Izvajalec del v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– dokazilo o registraciji za dejavnost v
katero spadajo razpisana dela,
– cena za vrednotenje storitev,
– dokazilo o finančni boniteti,
– predračun na originalnem popisu del,
– odločba dejavnosti.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena za prevzeta dela,
– fiksnost cen in način plačila,
– druge ugodnosti, ki bi lahko vplivale
na izbiro izvajalca,
– usposobljenost, strokovnost in reference ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti vključno do
27. 2. 1998 do 12. ure v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis” po posameznih delih a, b, c, d, na naslov: Občina
Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 1998
ob 13. uri v sejni sobi Občine Cerklje, Ul.
Franca Barleta 23, Cerklje.
Naročnik sodelujočim ne priznava nobenih stroškov v vezi izdelave ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

O izidu razpisa bodo sodelujoči obveščeni v zakonskem roku.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 45
Ob-581
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sprejemna mehanizacija (39 kosov faks, 39 kosov strojev
za štetje bankovcev, 15 kosov žigosnih
strojev, 4 kose stroji za vezanje svežnjev, 232 kosov UV svetilk, 12 kosov
fotokopirnih strojev).
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
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. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-180.
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: 16. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-584
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: Okrožno sodišče Kranj, kont. osebi Tone Pfajfar ali Karolina Rozman, Zoisova 2,
Kranj, tel. 064/22-6666.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: fizično varovanje, receptorska dela in obhodna varovanja
sodnih objektov, in sicer:
– Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2 – fizično varovanje, receptorska
dela in obhodno varovanje,
– Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova
37 in Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska 15 – fizično varovanje in receptorska
dela,
– Okrajno sodišče v Škofji Loki, Šolska
4 – obhodno varovanje sodnega objekta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 1. 5. 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 27. 2. 1998 do 12. ure,
na naslov: Okrožno sodišče Kranj, prevzemnik Urad predsednice, Zoisova 2, 4001 Kranj,
tel. 064/22-666, soba št. 313/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– javni razpis za izvajanje storitev fizičnega
varovanja, receptorska dela in obhodno varovanje sodnih objektov na Okrožnem in
Okrajnem sodišču v Kranju, na Okrajnih sodiščih na Jesenicah, Radovljici in Škofji Loki, št. Su 65-1/98”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Okrožno sodišče
Kranj, odpiranje vodi Maja Kostanjšek ali
Tone Pfajfar, Zoisova 2, Kranj, tel.
064/22-6666, soba št. 12/pritličje.
Predstavniki ponudnikov pred pričetkom
javnega odpiranja, izročijo komisiji pooblastilo za sodelovanje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Kranju,
kont. osebi Karolina Rozman ali Tone Pfajar, Zoisova 2, Kranj, tel. 064/22-6666,
soba št. 319 ali 316/III, ali 127/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in prevzem do 23. 2. 1998, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure za 20.000
SIT.
Način plačila: virman na račun Okrožnega sodišča Kranj, žiro račun št.:
51500-637-53589, sklicna številka: Su
65-1/98.

Št.

Ponudniki, ki želijo prevzeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za prevzem in dokazilo o plačilu
20.000 SIT:
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 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 730
Ob-591
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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Majda Hostnik, Glinška 12, Ljubljana,
tel.
061/125-98-07,
faks
061/125-98-23.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oblikovanje in tisk brošur, zloženk, knjigov. obrazcev, v količinah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila: 50
mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in/ali zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, prevzemnica Milena Kyrinov –
vložišče, Glinška 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/125-9807, faks 125-98-23.
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. 3. 1998
ob 12.30 na naslovu: Republiški zavod za
zaposlovanje, odpiranje vodi Mija Poglajen,
Parmova 32, Ljubljana, tel. 061/172-9700,
faks 061/131-5031, kletna dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RZZ, Glinška 12, kont. oseba Milena Kvrinov, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 061/125-98-07, faks 061/125-98-23,
soba št. 4 (vložišče).
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 2.1998 do 20. 2. 1998 od 10. do
12. ure v vložišču.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 4. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje
Ob-592
Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, 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
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, Kranj, tajništvo zavoda, kontaktna oseba tajnica Irena Zupan, tel.
064/227-150, faks 064/226-012.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po skupinah:
a) meso in mesni izdelki –
14,000.000 SIT,
b) ribe – 400.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –
3,500.000 SIT,
d) sveže sadje in zelenjava, suho sadje – 4,800.000 SIT,
e) zamrznjeno sadje in zelenjava –
1,500.000 SIT,
f) jajca – 1,000.000 SIT,
g) kruh in pekovski izdelki –
2,500.000 SIT,
h) pecivo – 1,500.000 SIT,
i) splošno prehrambeno blago –
7,800.000 SIT,
j) sirupi in sokovi – 1,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: višina cene, kvaliteta
blaga ter druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenejvanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Vzgojno varstveni zavod
Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, tajništvo
zavoda, prevzemnik Irena Zupan.
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 17. 3. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, v prostorih sejne sobe uprave zavoda, odpiranje
vodi Martina Selan, dipl. prav.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vzgojno varstveni zavod
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Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, tajništvo
zavoda, Irena Zupan, tel. 064/227-150,
faks 064/226-012.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 3.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu.
Način plačila: negotovinsko plačilo na
žiro račun zavoda št. 51500-603-30437
pri Agenciji za plačilni promet Kranj.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije so na razpolago samo v pismeni obliki na naslovu, kot pod
9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponduba mora veljati do 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-592A
Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, 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
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, Kranj, tajništvo zavoda, kontaktna oseba tajnica Irena Zupan, tel.
064/227-150, faks 064/226-012.
2. Predmet javnega naročila: čistila in
čiščenje prostorov.
Navedba vsebine
a) čiščenje prostorov – 6,000.000 SIT,
b) pralna in čistilna sredstva –
2,000.000 SIT,
c) pomivalna sredstva in servisne usluge – 1,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: višina cene, kvaliteta
blaga ter druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenejvanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Vzgojno varstveni zavod
Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, tajništvo
zavoda, prevzemnik Irena Zupan.
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 17. 3. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Vzgojno varstveni zavod Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, v prostorih sejne sobe uprave zavoda, odpiranje
vodi Martina Selan, dipl. prav.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vzgojno varstveni zavod
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Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, tajništvo
zavoda, Irena Zupan, tel. 064/227-150,
faks 064/226-012.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 3. 1998 za 3.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu.
Način plačila: negotovinsko plačilo na
žiro račun zavoda št. 51500-603-30437
pri Agenciji za plačilni promet Kranj.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije so na razpolago samo v pismeni obliki na naslovu, kot pod
9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponduba mora veljati do 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Vzgojno varstveni zavod Kranj
Št. 21/02
Ob-586
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 zdravstvo Republika Slovenija in Psihiatrična klinika Ljubljana, kont.
oseba Mira Becele, dipl. jur. Studenec 48,
Ljubljana,
tel.
061/482-871,
faks
061/484-618.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava idejnega
projekta (IP), projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za razpis (PZR) za nadomestni objekt
Psihiatrične klinike v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 19,000.000
SIT, 13. 2. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 160 dni po podpisu pogodbe, navedeni rok vključuje 21 dni za
revizijo; na zahtevo izbranega ponudnika pa
se rok lahko podaljša za čas pridobivanja
gradbenega dvooljenja, če ni pridobivanje
podaljšano po krivdi projektanta, začetek
aprila 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 1%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Psihiatrična klinika, Ljubljana, prevzemenik tajništvo Psihiatrične klinike (pritličje), Markelc, Studenec 48 (vsak
delovnik od 8. do 12. ure), 1260 Ljubljana,
tel. 061/482-871, faks 061/484-618.
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. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika,
Ljubljana, odpiranje vodi Bogdan Lamut,
dipl. ek., predsednik strokovne komisije,
Studenec 48, sejna soba uprave, I. nad.,
Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična klinika, Ljubljana, kont. oseba Minka Markelc, Studenec
48 (vsak delovnik od 8. do 12. ure), Ljubljana, tel. 061/485-451, int. 249, faks
061/484-618.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 2. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije pri blagajni
Psihiatrične klinike (pritlične Upravne stavbe) ali potrdilo o plačilu na žiro račun
št. 50103-603-0403974.
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. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 11/98
Ob-587
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: Osnovna šola Gornja Radgona, kont.
oseba Dušan Zagorc – ravnatelj šole, Prežihova 1, Gornja Radgona, tel./faks
069/61-061.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: meso in mesni izdelki.
3. Orientacijska vrednost 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja končna cena, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Osnovna šola Gornja
Radgona, prevzemnik Inge Ivanek – pomočnica ravnatelja, Prežihova 1, Gornja Radgona, tel./faks 069/61-061.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja
Radgona, odpiranje vodi Slavica Trstenjak,
prof.
razrednega
pouka,
tel./faks
069/61-061.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 3. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Gornja Radgona, kont. oseba Inge Ivanek – pomočnica ravnatelja, Prežihova 1, Gornja Radgona, tel/faks 069/61-061.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: virman na račun št.
51910-603-30596.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Osnovna šola Gornja Radgona
Št. 01-15/1-98
Ob-588
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova
Gorica objavlja na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za nabavo reševalnega vozila
I. Naročnik je Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica, Ul. Padlih borcev
13, Šempeter pri Gorici (tel. 065/31-107,
faks 065/32-155).
II. Predmet razpisa je dobava dveh reševalnih vozil za prevoz bolnikov.
Reševalno vozilo mora ustrezati naslednjim zahtevam:
a) osnovno vozilo: Mercedez Benz Vito
110 D, servo volan, ABS + ABD, sedeži
1+2, zračno vzmetenje na zadnji osi, klima
naprava, centralno zaklepanje, pojačan akumulator + alternator,
b) zunanja oprema: signalna naprava, 2×
utripajoča modra luč, zunanje oznake, UKV
instalacija,
c) bolniški prostor: notranjost iz visokokoodpornega in pralnega materiala, ležišče
- voziček na izvlečnem podvozju s prostorom za zajemalna nosila, komfortni prenosni stol, vrtljiv sedež za spremljevalca z oporami za roke in varnostnim pasom, omarica
za sanitetni material, kisikova jeklenka z instalacijo, nosilec za infuzijske steklenice,
klimatizacija prostora, električna napeljava
z dvema vtičnicama 12 V, pritrditve za reanimacijski kovček in aspirator.
III. Rok dobave: eno vozilo 30. marec
1998 drugo vozilo 30. december 1998.
IV. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti
naslednje podatke:
– ime in točen naslov ponudnika,
– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa, seznam pooblaščenih servisov,
– druge ugodnosti ponudnika,
– vzorec ponudbe,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3, ne starejši od 30 dni,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
3 mesecev.
V. Merila za izbiro:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in dobavnega roka,
– cena in plačilni pogoji,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in druge ugodnosti.
VI. Rok za oddajo ponudbe je 27. 2.
1998 do 11. ure. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za

Št.

nabavo reševalnega vozila” na naslov:
Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova
Gorica, Ul. padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Gorici.
VII. Odpiranje ovojnic s ponudbami bo
izvedla komisija 27. 2. 1998 ob 12. uri v
prostorih uprave Zdravstvenega doma v Šemeptru pri Gorici, Ul. padlih borcev 13.
VIII. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni od dneva odločitve komisije.
ZD – Osnovno varstvo Nova Gorica
Št. 18/98
Ob-589
Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94,
24/97) Zveza prijateljev mladine Maribor
objavlja
javni razpis
za nakup knjig za knjižne nagrade
namenjene učencem osnovnih šol
Mestne občine Maribor in občin:
Duplek, Rače-Fram, Kungota, Pesnica,
Ruše, Starše, in Šentilj
1. Predmet razpisa
Nakup knjig za knjižne nagrade namenjene učencem osnovnih šol občin: Mestne
občine Maribor in Občin Duplek, Rače-Fram, Kungota, Pesnica, Ruše, Starše
in Šentilj, ob zaključku akcije Prežihova bralna značka v šolskem l. 1997/98.
Zbirka ali avtor
in naslov knjige:

Anica Černejeva: Metuljčki
Zbirka - Smiljan Rozman: Sin Martin
Zbirka - Smiljan Rozman: Sin fantalin
Astrid Lindgren - Zbirka: Emil
Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
Janko Kersnik: Kmetske slike
Zbirka - Veliki raziskovalci
M. in L. Hajdlnjak: Kaj pa zdravje
Ch. in M. Lamb: Zgodbe po
Shakesparu
Branko Gombač: Prostorček
in minutka
Zbirka: Pod žarometi

Število
izvodov

1730
1840
1840
1440
1440
1440
1130
1130
1130
1130

Knjige posameznih naslovov ene zbirke
naj bodo po možnosti količinsko enakomerno zastopane.
Knjige morajo biti dostavljene na sedež
Zveze prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor, najkasneje do 10. aprila
1998.
Zaradi možnosti odklona končnih potreb
od razpisanih količin si naročnik pridržuje
pravico ustreznih sprememb pri naročilu,
prav tako odpovedi enega naslova ali zbirke
v celoti, kolikor bi vrednosti najugodnejših
ponudb bistveno presegale vrednost planiranih sredstev.
2. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:
– ceno za posamezno knjigo (zbirka:
specifikacija po posameznih naslovih)
vključno s prometnim davkom, stroški distribucije franco Zveza prijateljev mladine
Maribor ter popusti,
– predračunsko vrednost celotne ponudbe z obračunanim prometnim davkom,
– količino posameznih knjig,
– plačilne pogoje,
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– rok izdobave,
– zagotovitev dostave (na sedež Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova
ul. 16),
– opcijo ponudbe,
– splošne podatke o ponudniku z dokazilom o registraciji in navedbo referenc,
– zavarovanje resnosti ponudbe – akceptni nalog v višini 5% od vrednosti ponudbe (ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bodo
akceptni nalogi vrnjeni v roku 14 dni po
odpiranju ponudb. Izbranim ponudnikom pa
po dostavi knjig),
– podatke o pooblaščeni osebi ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– dodatne ugodnosti, ki jih lahko nudite.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija ob upoštevanju
ponudbene cene, dobavnih rokov, plačilnih
pogojev in morebitnih drugih ugodnosti, ki
jih bo ponudil posamezni ponudnik.
4. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudba mora prispeti na naslov Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul.
16, 2000 Maribor, najkasneje do 23. 2.
1998 do 12. ure v zapečateni ovojnici z
napisom: “Ne odpiraj – Ponudba Prežihova
bralna značka”.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 1998
ob 14. uri na sedežu Zveze prijateljev mladine Maribor.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zveza prijateljev mladine Maribor
Št. 26/98
Ob-590
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa: izvedba povezovalnega cevovoda rezervoar Kresnica – rezervoar Šentilj.
Orientacijska vrednost: 18,000.000 SIT.
3. Predviden začetek del je april 1998,
dokončanje predvidoma v 40 delovnih dneh.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok dokončanja del,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Ponudniki morajo ponudbe z vso
ustrezno dokumentacijo predložiti najkasneje v 21. dneh od objave v Uradnem listu RS,
do 14. ure (ne glede na način prenosa).
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni razpis za vodovod” (kuverta I, kuverta II).
Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, na hrbtni strani kuverte
pa naslov pošiljatelja.
Vsebina kuverte je predpisana v razpisni
dokumentaciji.
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Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 9. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v razpisnem roku
na naslovu naročnika vsak delovni dan med
8. in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.000 SIT nepovratnih sredtev na blagajni Občine Šentilj.
Občina Šentilj
Ob-614
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 Vesna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev fizičnega varovanja na področju Trbovelj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 3. 1998 do
8. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, 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 5. 3. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 12, Trbovlje, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks:
061/26-642, tajništvo.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-615
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: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva
101,
Ljubljana,
tel.
061/123-11-61, faks 061/123-10-88.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalni svetlobni mikroskop z napravo za mikrofotografijo in dodatno opremo, ki je natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca.
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 5. 3. 1998 do
15. ure, na naslov: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo, prevzemnik Tea
Kuzman, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, soba št. 127.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo, odpiranje vodi prof.
dr. Franc Batič, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, soba št. 132.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tel.
061/123-11-61, faks 061/123-10-88, soba št. 127.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 3. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: s položnico na račun številka: 50100-609-10243, sklic na številko
34009410000.
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. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Ob-616
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: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva
101,
Ljubljana,
tel.
061/123-11-61, faks 061/123-10-88.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za spremljanje biotehničnih in kemičnih procesov v tleh s pripadajočo laboratorijsko
opremo, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca.
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 5. 3. 1998 do
15. ure, na naslov: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo, prevzemnik Tea
Kuzman, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, soba št. 127.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, odpiranje vodi
prof. dr. Franc Batič, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana, soba št. 132.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tel.
061/123-11-61, faks 061/123-10-88, soba št. 127.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 3. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: s položnico na račun številka: 50100-609-10243, sklic na številko
34009410000.
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. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
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Št. 131/98
Ob-617
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 Lukovica, kont. oseba Tomaž
Cerar, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119, faks 735-119.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje
javne razsvetljave na območju Občine
Lukovica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8,5 meseca, začetek
13. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lukovica, prevzemnik Tomaž Cerar, Lukovica 46, Lukovica, tel. 061/735-119, faks 735-119..
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. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Lukovica,
odpiranje vodi Vinko Pirnat, Lukovica 46,
Lukovica, tel. 061/735-119, faks 735-119.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lukovica, kont. oseba Tomaž Cerar, Lukovica 46, Lukovica,
tel. 061/735-119, faks 735-119.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
50120-630-810246.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 4. 1998.
Občina Lukovica
Ob-618
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 šolstvo in šport, kont. oseba Marina Cankar, dia., Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: višja gostinska šola
Bled; izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanja ureditev.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
1. reference,
2. boniteta ponudnika,
3. ponujena cena in
– druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: IRA, Inženiring, Radovljica, prevzemnik Ana Čeh, Gorenjska cesta
26, 4240 Radovljica, tel. 064/715-452,
faks 064/715-498.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vodi Marina Cankar, dia., Trubarjeva 5,
Ljubljana, tel. 061/212-838, soba št. 95.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: IRA Inženiring, kont. oseba
Ana Čeh, Gorenjska cesta 26, Radovljica,
tel. 064/715-452, faks 064/715-498.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 30.000 SIT.
Način plačila: z virmanskim nakazilom,
na račun številka: 51540-601-11945.
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 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 8-57
Ob-623
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja
javni razpis
za gostinca
1. Naročnik del je Cankarjev dom, Kulturni in kongresni center, Ljubljana, Prešernova 10.
2. Predmet razpisa je izvajanje gostinskih storitev za potrebe naročnika in najem prostora ter opreme, kar je last naročnika.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika, telefon, faks in kontaktno osebo,
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– dokazilo o registraciji in boniteti,
– kratko predstavitev podjetja,
– specifikacijo predlaganega zaposlenega osebja,
– specifikacijo dobaviteljev živil,
– izjavo, da želi gostinec izvajati storitev
kvalitetno,
– reference,
– program dela (jedilni list),
– predlagano najemnino,
– podpisani osnutek pogodbe,
– podpisane izjave o funkcioniranju javnih razpisov.
4. Okvirni čas izvajanja je od 1. 9. 1998
dalje.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo oddati svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za gostinca” do 13. 3. 1998.
7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
1998 ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v prvem nadstropju.
8. Informativni sestanek in ogled prostorov ter opreme bo 3. 3. 1998 ob 12. uri v
prostorih naročnika.
9. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju vsak delovni dan od 8. do
12. ure od 23. 2. 1998 do 6. 3. 1998 (tel.
061/1767179). Ponudniki morajo dvig dokumentacije najaviti vsaj dan pred prevzemom in pred tem plačati 5000 SIT na ŽR
50100-603-41427.
Št. 8-60
Ob-624
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja
javni razpis
za obnovo sistema požarnega javljanja
1. Naročnik del je Cankarjev dom, Kulturni in kongresni center, Ljubljana, Prešernova 10.
2. Predmet razpisa je obnova sistema
požarnega javljanja, kar obsega:
– izdelavo dokumentacij,
– dobavo in montažo požarne centrale in senzorjev,
– elektroinstalacijska dela.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas izvajanja je poleti 1998.
Okvirna vrednost naročila je 25,000.000
SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo oddati svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za požarno
centralo” do 13. 3. 1998.
7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v prvem nadstropju.
8. Informativni sestanek in ogled prostora
bo dne 27. 2. 1998 ob 12. uri pri naročniku.
9. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju vsak delovni dan od 8. do
12. ure od 18. 2. 1998 do 25. 2. 1998
(tel. 061-1767179). Ponudniki morajo dvig
dokumentacije najaviti vsaj dan pred prev-
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zemom in pred tem plačati 10.000 SIT na
ŽR 50100-603-41427.
Cankarjev dom
Ljubljana
Št. 12/98
Ob-662
Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, objavlja na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96) in zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
oddajo naloge “Redno spremljanje
odnosa javnosti do vlade, njenih
ministrov in njenih potez”
1. Naročnik: Urad predsednika vlade,
Ljubljana, Gregorčičeva 20.
2. Predmet razpisa: redno spremljanje
odnosa javnosti do vlade, njenih ministrov in
njenih potez.
3. Čas trajanja naloge: od 15. marca
1998 do 31. decembra 1998.
4. Način izvajanja naročil: javnomnenjske ankete se izvajajo redno dvakrat mesečno po naročnikovem izboru. Podatke
anketnih merjenj mora ponudnik, obdelane in analizirane, vsakič posredovati v obliki pisnega poročila, najpozneje v petih
dneh po prejemu naročila. Ponudba mora
za čas trajanja naloge predvideti tudi pet
dodatnih merjenj, ki se izvedejo po posebnem naročilu naročnika in so vključena v
skupni orientacijski vrednosti naloge. Ponudnik bo moral tako v času trajanja naloge izvesti skupno 25 javnomnenjskih anket
in pisnih poročil.
5. Način plačila: enkrat mesečno v tridesetih dneh po izdaji računa.
6. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 9,800.000 SIT vključno s prometnim
davkom.
7. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– reference pri javnomnenjskih raziskavah,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Razpisna dokumentacija je brezplačna in jo pooblaščene osebe ponudnikov lahko dvignejo v Uradu presednika vlade, Gregorčičeva 20, soba 30, od 16. februarja do
27. februarja 1998, vsak dan od 9.30 do
10.30
pri
Dragici
Vidovič,
tel.
061/178-14-01.
10. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj, javni
razpis št. 23-98/KP – raziskovalna naloga”.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Urad
predsednika vlade Republike Slovenije,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, soba 30, do
6. marca 1998 do 13. ure.
11. Odpiranje ponudb bo 9. marca
1998 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Gregorčičeva 20, soba 109. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo ponudnika za zastopanje.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
do 13. marca 1998.
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13. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
Urad predsednika vlade RS
Št. 355-20-13/96-1850-56
Ob-663
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo odseka kolektorja 1,0 in
kanala Ž 1 na Studencih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska ul.
40, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
betonskega kanala DN 1000 mm v dolžini
162 m in betonskega kanala DN 300 mm v
dolžini 70 m – oboje na Studencih v Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 3.
1998, zaključek 20. 5. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: cena in merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok in način oddaje ponudb: ponudniki lahko ponudbe predložijo najkasneje
31. dan od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Komunalna direkcija,
prevzemnik tajništvo, Slovenska ul. 40/II,
Maribor.
Zapečatene ponudbe morajo biti označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo kolektorja 1,0 in kanala Ž na Studencih”. Na kuverti mora biti naslov naročnika, na hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. dan od
objave v Uradnem listu RS, ob 13. uri, v
sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska
ul. 40, Maribor, odpiranje bo izvedla strokovna komisija Komunalne direkcije.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 10 dneh od odpiranju ponudb.
9. Kraj, oseba in čas v katerem lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalna direkcija, Maribor, Slovenska ul. 40, kontaktna oseba Marjan Blassin, dipl. ek. inž., tel.
062/22-01-414, faks 062/226-551.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
10 delovnih dni od objave javnega razpisa
vsak delovnik od 8. do 14. ure za plačilo
3.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-840-070-62233
z oznako “Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.
10. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu pod 9. točko.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 8

Ob-664
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota,
Talanyijeva 6, kont. oseba Mira Vohar,
Vzgojno-varstveni zavod Murska Sobota, Talanyijeva 6, tel. 069/21-742, faks 21-742.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup prehrambenih artiklov po 8 skupinah:
1. goveje in svinjsko meso ter izdelki; obseg: 6,500.000 SIT,
2. meso perutnine, izdelki in jajca;
obseg: 4,000.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki; obseg:
6,000.000 SIT,
4. olje in izdelki olja; obseg: 750.000
SIT,
5. zelenjava sveža, vložena in zamrznjena; obseg: 1,400.000 SIT,
6. sveže, zamrznjeno in suho sadje
ter sokovi; obseg: 700.000 SIT,
7. drobni prehrambeni artikli; obseg:
2,000.000 SIT,
8. kruh – pekovski izdelki in slaščičarski izdelki; obseg: 3,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,850.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: kvaliteta, cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod
Murska Sobota, prevzemnica Mira Vohar,
Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota, Talanyijeva 6, tel. 069/21-742, faks 21-742.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota, Talanyijeva 6, odpiranje vodi Anica Sapač, pravnica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 17. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vzgojnovarstveni zavod
Murska Sobota, Talanyijeva 6 (vsak delovni
dan med 9. in 12. uro), kontaktna oseba
Mira Vohar, Vzgojnovarstveni zavod Murska
Sobota, Talanyijeva 6,Murska Sobota, tel.
069/21-742, faks 21-742.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 3. 1998 s pismenim pooblastilom.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska
Sobota, kontaktna oseba Mira Vohar, tel.
069/21-742, faks 21-742.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Št.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 4. 1998.
Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. marec 1998.
Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate

Ob-665
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-666A
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 duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, kontaktna oseba Milan
Markuš, soba št. 21, tel. 062/724-229 int.
33, faks 062/724-420.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje – ekstra
lahko, količina 495.000 lit.
Kraj izpolnitve: Hrastovec 22, Lenart in
Trate 7, Zg. Velka.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: najnižja cena in druga
merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
12. ure, na naslov Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, prevzemnik Milan Markuš, soba št. 21.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. marca
1998 ob 8. uri, na naslovu: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih goricah v
prostorih sejne sobe zavoda, odpiranje vodi
Milan Markuš.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 20. marca 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za duševno in živčno
bolne Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih goricah, Milan Markuš,
soba št. 21, tel. 062/724-229 int. 33, faks
062/724-420.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. marca 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun zavoda št. 51850-603-31684.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. aprila 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republike Slovenije, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektov
PGD, PZI in PZR za AC bazo Maribor na
AC odseku Pesnica–Slivnica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok za izdelavo razpisne dokumentacije:
– za izdelavo idejne zasnove baze vključno s prikazom in opisom tehnologije ter organizacije dela je 30 dni;
– izdelava PGD, PZI in PZR dokumentacije po potrditvi idejne zasnove s strani investitorja je 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 3. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: izdelava projektov PGD, PZI in PZR za
AC bazo Maribor na AC odseku Pesnica–
Slivnica”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998 za 7.500 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Janez

11 / 13. 2. 1998 / Stran 1061
Preskar, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-84-21, faks 061/178-83-53
soba št. 311.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-666B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republike Slovenije, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
odstranitev cestninskih postaj Fram,
Slovenska Bistrica, Dramlje, Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del od postavitve zapore do zaključka vseh del in ponovne vzpostavitve prevoznosti je za CP Fram, CP Slovenska Bistrica in CP Dramlje – največ 7
koledarskih dni; za CP Celje pa največ 14
koledarskih dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 3. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Hoče–Arja vas; odstranitev cestninskih postaj Fram, Slovenska Bistrica, Dramlje, Celje” – B. V. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 3. 1998 za 9.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl. inž., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Ob-666C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republike Slovenije, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pridobivanje zemljišč na AC odseku Slivnica–Pesnica, pododseku Slivnica–Ptujska cesta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je najkasneje 6
mesecev po izvedeni posamezni parcelaciji
zemljišča oziroma po končanih postopkih iz
13. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 35/95).
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: pridobivanje zemljišč na AC odseku Slivnica–Pesnica, pododseku Slivnica–Ptujska
cesta” – V.S. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 3. 1998 za 3.500 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Vesna
Sodja, dipl. jur., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-24-238,
soba št. 215.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 4. 1998.
Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-667
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, Ribnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, Ribnica, tel. 061/861-090, faks 061/861-091.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: Kanalizacija Ribnica - glavni zbiralnik “S” in kanal “E” Gorenjska cesta - Inles - II. faza
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek in dokončanje del:
začetek del 10. 4. 1998, zaključek del
15. 7. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– garancijski rok izvedenih del,
– reference s področja razpisanih del,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti navedene v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano dejavnost,
– reference s področja razpisanega
dela,
– izjava o usposobljenosti,
– ponudbeni predračun s kalkulativnimi
izhodišči,
– podpisani vzorec gradbene pogodbe,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– rok za izvedbo del,
– terminski plan z dinamiko črpanja sredstev,
– garancijska doba za izvedena dela in
vgrajene materiale,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji, izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo izvajala gradnja in da je seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali,
– podatki o boniteti poslovanja - BON 1
in BON 2 ali BON 3 ne starejši od 30 dni,
– bančne garancije v skladu s pogoji razpisne dokumentacije,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.
6. Rok za prijavo
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno dne 10. 3. 1998

do 10.ure na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
7.Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1998
ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija investitorja Občine Ribnica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.
8.Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 25. 3. 1998.
9.Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeva,Gorenjska c. 3, 1310
Ribnica,tel. 061/861-090, kontaktna oseba: Levstek Alojz.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 15.000 SIT z virmanskim plačilom na Ž.R. 51310-630-12019
ali s plačilom na blagajni Občine Ribnica.
10.Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Ribnica
Ob-682
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 Loški Potok, kontaktna oseba
Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib 102, Loški Potok,
telefon
061/867-147,
faks
061/867-246.
2. Predmet javnega naročila: gradbeno asfalterska dela.
Navedba vsebine: večja vzdrževalna
dela na lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Loški Potok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del april 1997 in
konec junij 1998.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998, do
14. ure na naslov: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo: Večja vzdrževalna dela na odsekih lokalnih in nekategoriziranih cest v občini Loški Potok.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998,
ob 9. uri v prostorih Občine Loški Potok,
Hrib 102, Loški Potok.
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8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 16. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib
102, Loški Potok.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 2. 1998 do 4. 3. 1998 za 20.000
SIT.
Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine
Loški
Potok,
številka
51310-630-12024, s pripisom: razpisna
dokumentacija za “Večja vzdrževalna dela
na lokalnih in nekategoriziranih cestah”.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani
ponudniki dobili na naslovu: Občina Loški
Potok, kontaktna oseba Viljem Vesel, dipl.
inž., Hrib 102, Loški Potok, telefon
061/867-147, faks 061/867-246
11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 20. 3. 1998.
Ob-683
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 Loški Potok, kontaktna oseba Viljem
Vesel, dipl. inž., Hrib 102, Loški Potok, telefon 061/867-147, faks 061/867-246.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela
Navedba vsebine: izdelava zajetij pitne vode z globokimi vrtinami na območju naselij: Stari Kot, Novi Kot in Glažuta
v Občini Loški Potok
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del april 1997 in
konec junij 1998.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 2. 1998, do
14. ure na naslov: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo: Izdelava zajetij
pitne vode v občini Loški Potok.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 2.
1998, ob 9. uri v prostorih Občine Loški
Potok, Hrib 102, Loški Potok.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 6. 3. 1998.

Št.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib
102, Loški Potok.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 2. 1998 do 23. 2. 1998 za 15.000
SIT.
Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine
Loški
Potok,
številka
51310-630-12024, s pripisom: razpisna dokumentacija za “Izdelava zajetij pitne vode”.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani
ponudniki dobili na naslovu Občina Loški
Potok, kontaktna oseba Viljem Vesel, dipl.
inž., Hrib 102, Loški Potok, telefon
061/867-147, faks 061/867-246.
11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 12. 3. 1998.
Občina Loški Potok
Št. 0048/1-308/70-97
Ob-692
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
osebe Mira Pecl, Meta Ivanuša in Nataša
Prelesnik, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/59-666 int. 313, 15-94-065,
800-161.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava svežega mesa in mesnih in mesnih izdelkov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:
148,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila: cena, finančno
stanje ponudnika, lastna predelava, rok dobave pri interventnih dobavah, reference,
čas rešitve morebitnih reklamacij.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo svežega mesa in mesnih izdelkov MNZ, št. 308/70-97”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
1998, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju na javnem odpiranju ponudb!
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve,
odpiranje vodita Nataša Gragasovič ali Franc
Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, kont. oseba Mira Pecl, Rocenska 56,
Ljubljana-Šmartno (Tacen), tel. 061/59-666
int. 313.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 16. 3.
1998, od 10. do 12. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT (prometni davek je
vključen v ceno!).
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-70-97.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 0048-308/15-98
Ob-693
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/17-24-825, faks 061/17-24-894.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava in dobava
pisarniških in ostalih stolov za objekt
Policija Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: od 5. 6. 1998 do 15. 6.
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 10%.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: sposobnost in usposobljenost, kvaliteta izdelka, garancijski roki, drugo kar ponudi ponudnik, cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole,
Jerebova 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
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. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za notranje
zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha
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Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je mogoč ob predložitivi potrdila o plačilu
za stroške razpisne dokumentacije in pooblastila za dvig razpisne dokumentacije na
naslovu: Uprava za notranje zadve Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1,
Novo mesto, tel.068/321-171, faks
068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998, vsak delovnik od 9. do
14. ure, za 3.000 SIT.
Način plačila: po položnici, na račun številka: 50100-637-55284 sklicna številka:
0017445 Ministrstvo za notranje zadeve.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 4. 1998.
Št. 0048-308/16-98
Ob-694
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/17-24-825, faks 061/17-24-894.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava, dobava in
postavitev opreme za fitness in borilne
veščine za objekt Policija Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: od 5. 6. 1998 do 15. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: sposobnost in usposobljenost, kvaliteta izdelka, garancijski roki, rok dobave,
cena, drugo kar ponudi ponudnik, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole,
Jerebova 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
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. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Uprava za notranje
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zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha
Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je mogoč ob predložitivi potrdila o plačilu
za stroške razpisne dokumentacije in predložitvi pooblastila za dvig razpisne dokumentacije na naslovu: Uprava za notranje zadve
Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1, Novo mesto, tel.068/321-171,
faks 068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998, od ponedeljka do petka od
9. do 14. ure, za 3.500 SIT.
Način plačila: po položnici na Ministrstvo
za notranje zadeve, na račun številka:
50100-637-55284
sklicna
številka:
0017445.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 4. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-695
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica,
tel.
065/27-487,
faks
065/21-233, soba št. 26/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ul. Nikole Tesle v Šempetru.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 40 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, prevzemnik Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. 26/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 9. 3. 1998
ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Stojan Vičič, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
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 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Stojan Vičič, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 20/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 52000-630-7001.
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: 9. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-696
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: Republiški zavod za zaposlovanje, OE
Ljubljana, kont. oseba Presen Dominik, Parmova 32, Ljubljana, tel. 17-29-700, faks
13-15-031, soba št. 513.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov in oskrba s pripadajočimi čistili.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 3. 1998 do
14. ure, na naslov: Republiški zavod za
zaposlovanje, OE Ljubljana, prevzemnik
Presen Dominik, Parmova 32, 1000 Ljubljana, tel. 17-29-700, faks 13-15-031, soba št. 513.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Republiški zavod za
zaposlovanje, OE Ljubljana, odpiranje vodi
Kaplan Vinko, dipl. jur., Parmova 32, Ljubljana, tel. 17-29-700, faks 13-15-031, soba št. K06.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republiški zavod za zapo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
slovanje, OE Ljubljana, kont. oseba Presen
Dominik, Parmova 32, Ljubljana, tel.
17-29-700, faks 13-15-031, soba št. 513.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 3. 1998.
Ponudba mora veljati do: 1. 4. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje,
OE Ljubljana
Ob-697
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: Občina Ormož, kont. oseba Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava potrošnega
materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in/ali 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 bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzemnica Gabriela Klemenčič, Ptujska c. 6, 2270
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 15.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 5.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 do 13. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Občina Ormož
Ob-698
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. osebi Marko Kovačič, dipl. inž.,
in Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a,
Novo mesto, tel. 068/371-511, 371-120,
faks 068/322-853.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja RNO Mokronog; izgradnja RNO Mirna; izgradnja
RNO Šentrupert.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 4. 1998 in/ali zaključek 15. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto, prevzemnik tajništvo Dragica Hočevar, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, tel. 068/321-221, faks 068/322-853,
soba št. 90.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel.068/371-151, faks 068/322-853, soba št. 76.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo
mesto, kont. osebi Kovačič Marko, dipl. inž.,
in Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-511, 371-120, faks
068/323-564, soba št. 82, 76.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 3. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 3. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto
Št. 6/17-495/4-98
Ob-699
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za leto
1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 13, Kranj.
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2. Predmet javnega naročila:
– montaža in popravilo ozemljil, odvodnikov in meritve ozemljitvenih upornosti na tf omrežju na področju Telekoma Slovenije PE Kranj,
– gradnja RNO po gradbenih nalogih
na področju Telekoma Slovenije, PE
Kranj,
– gradbena in montažna dela na podlagi predhodnega naročila in za interventna gradbena in montažna dela na
tk omrežju na področju Telekoma Slovenije PE Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– montaža in popravilo ozemljil, odvodnikov in meritve ozemljitvenih upornosti na
tf omrežju – 20 mio SIT,
– gradnja RNO po gradbenih nalogih –
45 mio SIT,
– gradbena in montažna dela na podlagi
predhodnega naročila in interventna gradbena in montažna dela – 49 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev, začetek 1. 4. 1998 in zaključek
1. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, roki, splošne reference
ter posebej še reference že opravljenih del
za naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.
6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo do 16. 2. 1998 do vključno
20. 2. 1998 v vložišču Telekom Slovenije,
p.o., na naslovu Kranj, Ulica Mirka Vadnova
13, soba 18, (tel. 262-320 med 8. in
10. uro).
Natančnejše informacije o razpisu dobijo ponudniki pri Dragu Janši, tel. 262-231.
Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci
del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.
8. Rok za oddajo ponudb je najkasneje
do 16. 3. 1998, do 9. ure na sedežu naročnika.
Zapečatene ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča PE Kranj, U. Mirka Vadnova 13, soba št. 18.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvodih in v zapečatenih kuvertah z napisom:
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998 v sejni sobi poslovne stabvbe (objekt B) Telekoma Slovenije PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova
13, Kranj, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Obvestila o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 1. 4. 1998.
Telekom Slovenije
PE Kranj
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Ob-700
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 šolstvo in šport kont. oseba Cankar Marina, dia., Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dograditev športne
dvorane Šmihel Novo mesto; gradbenoobrtniška in instalacijska dela variantno
– ločeno gradbena dela, obrtniška dela
in instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 25. 3.
1998 in zaključek 31. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– reference ponudnika in podizvajalcev,
– celovitost ponudbe,
– rok,
– boniteta ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
13. ure, na naslov: LIZ Inženiring, Ljubljana,
prevzemnica Krampelj, Vurnikova 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-345, soba
št. 511.
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. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Urad za šolstvo RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vodi Marina Cankar, dia., Trubarjeva 5, tel.
212-838, soba št. 81.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, Ljubljana,
kont. oseba Janez Jereb, dipl. gr., Vurnikova 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. 511.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 30.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50105-601-11966.
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.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 8120/1998/195
Ob-593
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.
2. Predmet javnega naročila: dobava
drobne opreme in materiala za zamenjavo VN opreme v 110 kV stikališču
RTP 220/110/35 kV Kleče II. etapa.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT, začetek 13. 2. 1998 in zaključek
27. 3. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok: do 75 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
9.30. na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405,
faks 061/219-389, soba št. 3C5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Javni razpis
– dobava drobne opreme in materiala za
zamenjavo VN opreme v 110 kV stikališču v
RTP 220/110/35 kV Kleče II. etapa – ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, tel. 061/1250-333,
faks 061/219-389, soba št. 40/IV.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova ulica
2, Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
10.650 SIT, prometni davek bo obračunan
v skladu z veljavno zakonodajo.
Način plačila: virmansko na žiro račun
številka: 50106-601-90093.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 27. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.

Št. 8120/1998/194
Ob-594
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.
2. Predmet javnega naročila: dobava obešalnega materiala, kapastih steklenih izolatorjev, kompozitnih izolatorjev in vrvi.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: obešalni material: 23,000.000 SIT, kapasti stekleni izolatorji 25,000.000 SIT kompozitni izolatorji
3,000.000 SIT, vrvi 4,000.000 SIT; začetek 13. 2. 1998 in zaključek 3. 4. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok do 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike,
upoštevane bodo štiri delne ponudbe, vsaka predstavlja tehnično zaključeno celoto.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 3. 1998 do
9.30. na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405,
faks 061/219-389, soba št. 3C5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Javni razpis
– dobava obešalnega materiala, kapastih
steklenih izolatorjev, kompozitnih izolatorjev in vrvi – ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Janez Jakše, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, tel. 061/125-03-33,
faks 061/219-389, soba št. 40/IV.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova ulica
2, Ljubljana, tel. 061/125-03-33, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998, med 8. in 12. uro za
10.650 SIT, prometni davek bo obračunan
v skladu z veljavno zakonodajo.
Način plačila: virmansko na žiro račun
številka: 50106-601-90093.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 27. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 13
Ob-595
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: SNG Maribor, kont. oseba Drago Prosnik, Slovenska 27, Maribor, tel.
062/224-421.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine:
A) Programska oprema za računalniško prodajo gledaliških kart in vodenje vseh potrebnih blagajniških evidenc
za blagajno za publiko.
Program mora vključevati:
1. vzdrževanje matičnih podatkov,
2. pripravo prireditev,
3. mailing,
4. rezervacijski sistem,
5. prodaja vstopnic (po vseh znanih režimih),
6. finance (vzdrž. podatkov),
7. analiza podatkov;
B) Strojna oprema naj vsebuje vse komponente po izbiri ponudnika programske
opreme, ki je potrebna za postavitev dveh
prodajnih delovnih mest. Omogočati mora
sprotno tiskanje vstopnic.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
doknčanja del: 1 mesec, začetek 15. marca 1998, zaključek 15. aprila 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri javnem razpisu: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. februarja
1998 do 12. ure, na naslov: Slovensko narodno gledališče Maribor, prevzemnica tajnica upravnika ali priporočena poštna pošiljka, Slovenska 27, 2000 Maribor, tel.
062/224-421, faks 062/221-207, soba
št. 227.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu: SNG Maribor,
odpiranje vodi predsednik komisije po odrebi upravnika SNG, Slovenska 27, Maribor,
tel. 062/224-421, faks 062/221-207, soba št. 229.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. marca 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SNG Maribor, Drago Prosnik, Slovenska 27, Maribor, tel.
062/224-421, faks 062/221-207, soba
št. 231.

Št.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. februarja 1998.
Način plačila: brezplačno.
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. marca
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. marec 1998.
SNG Maribor
Ob-596
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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Križman Darij, Ul. 15. maja 13, Koper, tel.
066/32-141, faks 066/38-026, soba št.
007.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: 12 kom – ročnih računalnikov za zajem podatkov o porabljeni vodi na terenu in prilagoditev na
obstoječi program za obračunavanje vodarine.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod, Ulica
15. maja 13, prevzemnica Nataša Klobas,
Ulica 15. maja 13, Koper, tel. 066/32-225,
faks 066/32-026, soba št. 9.
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. 3. 1998
ob 13.30 na naslovu: Rižanski vodovod Koper, odpiranje vodi Janež Milivoj, Ul.
15. maja 13, Koper, tel. 066/32-225, faks
066/32-026, soba št. 9.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Habjan Aleksandra, Ulica
15. maja 13, Koper, tel. 32-225, faks
38-026, soba št. 14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
51400-601-11191 Rižanski vodovod Koper.
9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 3. 1998.
Ob-597
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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Habjan Aleksandra, Ul. 15. maja 13, Koper, tel. 066/32-141, faks 066/38-026,
soba št. 14.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni nadzor
nad zdravstveno ustreznostjo pitne
vode.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in/ali 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 bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Rižanski vodovod Koper, prevzemnica Nataša Klobas, Ulica
15. maja 13, Koper, tel. 066/32-225, faks
066/32-026, soba št. 009.
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. 3. 1998
ob 12.30 na naslovu: Rižanski vodovod Koper, odpiranje vodi Janež Milivoj, Ul.
15. maja 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/32-026, mala sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba Križman Darij, Ul. 15. maja 13, Koper, tel.
32-141 faks 066/32-026, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
51400-601-11191 Rižanski vodovod Koper.
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: 6. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 3. 1998.
Rižanski vodovod Koper
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
Podaljšanje javnega razpisa
Št. 54/1-98
Ob-677
Zdravstveni dom Sežana podaljšuje javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za potrošni medicinski material, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998, Ob-331.
Popravi se drugi odstavek 6. točke in
spremenjen pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo v torek,
3. 3. 1998 ob 11. uri, v prostorih uprave
zavoda ZD Sežana, Partizanska 24, Sežana,
odpiranje vodi Nadja Grmek.
Vsi ostali roki se ustrezno podaljšajo oziroma prilagodijo razpisu.
Zdravstveni dom Sežana
Ob-582
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pohištvena oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 4. 1998 in/ali zaključek 24. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
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. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o.,
odpiranje vodi komisija za izbor, Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, sejna soba III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 4. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
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kont. oseba Peter Hometer, Slomškov tg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-598
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks 1374-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material
po skupinah:
1. tonerji, trakovi za printerje in pisalne stroje – 1,302.932 SIT,
2. obrazci – standardni – 603.005
SIT,
3. ostali pisarniški material –
5,567.320 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,437.257 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: v 12 mesecih, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. marca 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova
51, prevzemnik: Janja Črne, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, številko objave razpisa v Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila “Pisarniški material”, naslovom naročnika, na
hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. marca
1998 ob 13. uri na naslovu Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan Mohorčič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 3. aprila 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, kont. oseba Janja Črne,
Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 6. marca 1998 vsak delovni
dan od 9. do 14. ure za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinski na ŽR
50105-603-48428 pri ARSPP Ljubljana.
10. Ostali podatki
Javno naročilo bo oddano po skupinah.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
kont. oseba Andrej Sobočan, Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-246, faks 13-74-241
samo pisno do 3. marca 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 17. april 1998.
Ob-599
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks 1374-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila po skupinah:
1. pralna in pomivalna sredstva –
5,927.269 SIT,
2. čistila
–
industrijska
–
2,898.396 SIT,
3. papirna
galanterija
–
6,862.580 SIT,
4. vrečke za odpadke – 1,557.280
SIT,
5. potrošni čistilni material –
622.704 SIT,
6. sredstva za osebno nego –
5,536.216 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,404.445 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: v 12 mesecih, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače poundike v višini
10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. marca 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut Republike
Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, prevzemnik: Janja Črne, tel.
17-58-249, faks 13-74-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
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številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “Čistila”, naslovom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. marca
1998 ob 12. uri na naslovu Inštitut Republike
Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan Mohorčič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 3. aprila 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, kont. oseba Janja Črne,
Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 6. marca 1998 vsak delovni
dan od 9. do 14. ure za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinski na ŽR
50105-603-48428 pri ARSPP Ljubljana.
10. Ostali podatki
Javno naročilo bo oddano po skupinah.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Ljubljana,
Linhartova 51, tel. 17-58-246, faks
13-74-241 samo pisno do 3. marca 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 17. april 1998.
Ob-600
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: drobni inventar in
tekstil po skupinah:
1. pisarniški drobni inventar –
832.431 SIT,
2. drobni inventar za medicino –
2,878.746 SIT,
3. drobni inventar za kuhinjo –
604.561 SIT,
4. delovna oblačila in zaščitna
sredstva – 2,254.019 SIT,
5. posteljno perilo in brisače –
1,399.421 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,969.178 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: v 12 mesecih, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

Št.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače poundike v višini
10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. marca 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova
51, prevzemnik: Janja Črne, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “Drobni inventar
in tekstil”, naslovom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. marca
1998 ob 12. uri na naslovu Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan Mohorčič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 3. aprila 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, kont. oseba Janja Črne,
Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 6. marca 1998 vsak delovni
dan od 9. do 14. ure za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinski na ŽR
50105-603-48428 pri ARSPP Ljubljana.
10. Ostali podatki
Javno naročilo bo oddano po skupinah.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Ljubljana,
Linhartova 51, tel. 17-58-246, faks 13-74241 samo pisno do 3. marca 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 17. april 1998.
Ob-601
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za storitve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246 faks 1374-241.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni odvoz, pranje in dobava opranega posteljnega perila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja storitev: v 12 mesecih, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače poundike v višini
10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. marca 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova
51, prevzemnik: Janja Črne, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “Dnevni odvoz,
pranje in dostava posteljnega perila”, naslovom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. marca
1998 ob 12. uri na naslovu Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan Mohorčič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 3. aprila 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, kont. oseba Janja Črne,
Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 6. marca 1998 vsak delovni
dan od 9. do 14. ure za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinski na ŽR
50105-603-48428 pri ARSPP Ljubljana.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-246, faks
13-74-241 samo pisno do 3. marca 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 17. april 1998.
Ob-602
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246 faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila po skupinah:
1. ribe in ribji izdelki – 1,120.409
SIT,
2. meso in mesni izdelki –
28,387.797 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki –
10,117.364 SIT,
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4. južno sadje in zelenjava
–
2,338.337 SIT,
5. domače sadje – 1,188.827 SIT,
6. kmetijski pridelki – zelenjava –
4,846.046 SIT,
7. kruh – 4,193.972 SIT,
8. sladice, pecivo – 5,139.781 SIT,
9. žito in žitni izdelki – 2,708.834
SIT,
10. špecerija – 5,383.718 SIT,
11. pijače – 5,182.553 SIT,
12. konzervirana, zmrznjena zelenajva in sadje – 2,499.097 SIT,
13. olje – 1,050.545 SIT,
3. Orientacijska vrednost naročila:
74,179.788 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: v 12 mesecih, začetek
15. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače poundike v višini
10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. marca 1998
do 12. ure na naslov: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova
51, prevzemnik: Janja Črne, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “Živila”, naslovom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. marca
1998 ob 13. uri na naslovu Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan Mohorčič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 3. aprila 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, kont. oseba Janja Črne,
Ljubljana, Linhartova 51, tel. 17-58-249,
faks 13-74-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 9. marca 1998 vsak delovni
dan od 9. do 14. ure za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinski na ŽR
50105-603-48428 pri ARSPP Ljubljana.
10. Ostali podatki
Javno naročilo bo oddano po skupinah.
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Ljubljana,
Linhartova 51, tel. 17-58-246, faks 13-74241 samo pisno do 6. marca 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 15. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 17. april 1998.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
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Št. 01-100/97-98
Ob-630
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
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.
3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek
1. 4. 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 5. marca 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 s številko objave v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
6. Javno odpiranje ponudb bo v 5. marca 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 ponudnika najkasneje do
20. 3. 1998.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter pri Gorici. Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 2. 1998 za 2.000 SIT. Način plačila: negotovinsko na račun št. 52000-60330351 ali z vplačilom pri blagajni ob prevzemu dokumentacije.
9. Ponudba mora veljati do 1. 5. 1998,
garancija za resnost ponudbe pa do 31. 3.
1998.
Zdravstveni dom – Osnovno varstvo
Nova Gorica
Št. 11/98

Ob-605

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 in sedež naročnika: Vrtec Studenci Maribor, kont. oseba Irena Alatič, Groharjeva 22, tel. 062/100-700, faks
062/100-700, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava prehrane za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure. Prevzemnica Irena
Alatič – uprava vrtca.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri na naslovu naročnika Groharjeva 22 – uprava vrtca.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Ireni Alatič, uprava vrtca.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 2. 1998 do vključno 27. 2. 1998 od
8. do 12. ure, za 5.000 SIT, v upravi naročnika, Groharjeva 22, Maribor.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na račun naročnika, št. 51800-603-31322 – za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Ireni Alatič, tel.062/100-700 ali
faks 062/100-700, vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).
10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani pri javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njim sklenjena pogodba o
dobavi prehrane za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do 30. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Vrtec Studenci Maribor
Št. 9/98
Ob-607
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 in sedež naročnika: Vrtec Borisa
Pečeta, kont. oseba Neva Prah – uprava
vrtca, Tomšičeva 32, tel. 062/213-126,
faks 062/29-151, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.
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5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Neva
Prah.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika,
Tomšičeva 32 – uprava vrtca. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisano dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Nevi Prah – uprava vrtca. Razpisna
dokumentacija je na razpolago od 16. 2.
1998 do vključno 27. 2. 1998 od 8. do
12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika
Tomšičeva 32. Ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-31205 za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Nevi Prah, tel. 062/213-126 ali
faks 062/29-151, vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).
10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za dobavo živil za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do: 30. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Št. 13/98

Ob-608

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 in sedež naročnika: Vrtec Tezno,
kont. oseba Vesna Božnik, uprava vrtca,
Dogoška c. 20, tel. 062/413-653, faks
062/413-653, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: dobava
prehrane za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava prehrane za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Št.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Vesna
Božnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika Dogoška c. 20 – uprava vrtca.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisano dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Vesni Božnik, uprava vrtca. Razpisna
dokumentacija je na razpolago od 16. 2.
1998 do vključno 27. 2. 1998 od 8. do
12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika
Dogoška c. 20. Ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-31273 za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Vesni Božnik, tel. 062/413-653 ali
faks 062/413-653, vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba o dobavi prehrane za obdobje
12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do: 30. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Vrtec Tezno Maribor

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika, Fochova 51, Maribor. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Katarini Zupančič, uprava vrtca. Razpisna dokumentacija je na razpolago od
16. 2. 1998 do vključno 27. 2. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika. Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu na račun naročnika št. 51800-603-31301 za razpisno
dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Katarini Zupančič, tel. 062/302771 ali faks 062/319-918, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za dobavo živil za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do 30. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Vrtec Jožice Flander Maribor

Št. 48/98
Ob-609
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 in sedež naročnika: Vzgojno-varstveni zavod Koroška vrata Maribor, Smetanova 34/a, kont. oseba Helena Medved,
Smetanova 34/a, tel. 062/28-101, faks
062/212-184, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava prehrane za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Helena Medved.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Vrtec Jožice
Flander, kont. oseba Katarina Zupančič,
uprava vrtca, Fochova 51, tel. 062/302771, faks 062/319-918, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: dobava
prehrane za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava prehrane za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Katarina Zupančič.

Št. 1/10
Ob-610
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika,
Smetanova 34/a, Maribor.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Medved Heleni, Smetanova 34/a,
Maribor.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 2. 1998 do vključno 27. 2. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika Smetanova 34/a.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na račun naročnika št. 51800-603-31210 za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Medved Heleni, tel. 062/28-101
ali faks 062/212-184, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za
dobavo prehrane za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do: 30. 4.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
VVZ Koroška vrata Maribor

nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 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,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
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: 27. 3. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-691
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, kont. oseba: Roman Kampoš, dipl.
inž., tel. 063/441-133, faks 063/481-219.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 30. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 3. 1998 do
8. ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnik Milena Vulovič – tajništvo pomočnika direktorja za finance, Gregorčičeva 3, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov zaščite.
3. Orientacijska vrednost naročila:
34,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 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 Urad-

Ob-631
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Javno odpiranje ponudb bo 16. 3. 1998
ob 9. uri na naslovu Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved Arbeiter, dipl. jur., telefon
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 24. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišncia Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direktorja za finance – Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu: Roman Kampoš, dipl.
inž., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133,
faks 063/481-219.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 4. 1998.
Predvideni datum dodelitve naročila:
10. 4. 1998.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 3-61/98
Ob-632
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti projektivnih
podjetij pri izvajanju projektantskih
storitev v okviru graditve TET3
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
Objekt: TET 3.
2. Predmet javnega razpisa je ugotavljanje sposobnosti projektivnih podjetij za izdelavo projektne dokumentacije v okviru
graditve TET3.
Javni razpis zajema:
– generalno projektiranje,
– projektiranje gradbenih projektov,
– projektiranje inštalacijskih projektov.
Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki so registrirana za projektiranje po ZGO.
3. Naročnik bo priznal usposobljenost
projektivnim podjetjem za čas trajanja projekta (približno 48 mesecev). Usposobljenost se prizna ločeno za:
– generalno projektiranje,
– gradbeno projektiranje,
– inštalacijsko projektiranje.
4. Ocenjena skupna vrednost navedenih del znaša 125,000.000 SIT. Projektiranje se bo pričelo predvidoma januarja 1999
in zaključilo decembra 2001.
5. Prijava mora vsebovati vse naslednje
elemente, sistemizirane po vrstnem redu:
5.1. Podatke o ponudniku:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
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– overjeno kopijo registracije,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila o sklenjenih pogodbah za
dela, ki so primerljiva z razpisanimi.
5.2. Seznam kadrov ponudnika s področja del, ki jih ponuja. Če ponudnik za
določena dela sodeluje s podizvajalci, jih
mora navesti in za delavce podizvajalca navesti reference, ki jih opravljajo na ponudbenih področjih. Za podizvajalce mora priložiti tudi pogodbo o skupnem nastopanju z
njimi.
5.3. Obrazec BON-1 in BON-2 oziroma BON-3.
5.4. Seznam večjih referenc.
5.5. Navedbo ekipe, odgovorne za
realizacijo projekta z individualnimi referencami.
5.6. Prikaz informacijskega sistema v
podjetju in dokazila o licenci za računalniške programe, ki jih uporablja.
5.7. Sistem zagotavljanja kakovosti.
5.8. Ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne.
6. Podrobnejši opis področij projektiranja
in kriterijev za priznanje sposobnosti je podan
v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko ponudniki
dvignejo v Termoelektrarni Trbovlje, tajništvo
Razvojno investicijskega sektorja TE Trbovlje,
od 16. 2. 1998 do 20. 2. 1998.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na podlagi predložitve dokazila o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na ŽR TE Trbovlje št. 52700601-11513 s pripisom “Razpisna dokumentacija za projektiranje TET3”.
7. Vse dodatne informacije lahko dobijo
ponudniki v Termoelektrarni Trbovlje pri Branku Lukšiču, tel. 0601/22-407, faks
0601/26-090 za ekonomsko-komercialni del
in v CEE, Inženiringu za energetiko in ekologijo, Jamova 20, Ljubljana pri Jožetu Dermolu
in Zoranu Crnjaku, tel. 061/221-327,faks
061/211-676 za tehnični del, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, kjer si lahko ogledajo
tudi vso ostalo projektno dokumentacijo za
TET3.
8. Kriteriji za priznanje usposobljenosti:
– reference ponudnika in projektne ekipe,
– izkušnje na področju projektiranja termoenergetskih objektov,
– kadrovska struktura,
– računalniška podpora,
– dokazila o finančnem stanju,
– registracija ponudnika in njegovih podizvajalcev,
– sistem zagotavljanja kakovosti.
9. Ponudniki morajo predati zapečatene
prijave najkasneje do 11. 3. 1998 do
12. ure v tajništvo Razvojno investicijskega
sektorja TE Trbovlje z oznako “Ne odpiraj –
prijav!, Javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za izdelavo projektne dokumentacije v
okviru gradnje TET3”.
Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv
in naslov ponudnika.
Kasneje prispelih ali predanih prijav naročnik ne bo upošteval in jih bo vrnil ponudnikom neodprte.
Prijavo je potrebno izdelati v dveh izvodih, od katerih je en izvod original.
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10. Javno odpiranje prijav bo v sredo,
18. 3. 1998 ob 10. uri v sejni sobi TE
Trbovlje.
11. Upoštevane bodo le popolne prijave
z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
12. Sklep o priznanju usposobljenosti za
izdelavo projektne dokumentacije bo Termoelektrarna Trbovlje odposlala vsem ponudnikom najkasneje v 45 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije, na račun številka: 50100603-41773.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen).
Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Št. 900/1
Ob-633
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 11/98
Ob-603
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: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Tanja Urdih, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245, faks
061/323-955, soba št. 05, e-mail Tanja.Urdih@ivz.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk publikacij in
zdravstvenovzgojnega gradiva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
11. ure, na naslov: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
Ljubljana, prevzemnica Radelj Rozenka, tel.
061/1323-245, faks 323-955, soba št.
001, e-mail Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998 ob
12. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, odpiranje vodi Mojca
Furlan, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/1323-245, faks 061/323-955, soba št.
104, e-mail Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, kont. osebi Tanja Urdih ali
Marija Bahun, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
1323-245, faks 323-955, soba št. 05 ali
06, e-mail Tanja.Urdih@ivz.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 2. 1998 za 5.000 SIT.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime sedež naročnika: Vrtec Jadvige Golež, kont. oseba: Zvonka Merc, uprava vrtca,
Betnavska cesta 100, tel. 062/314-769, faks
062/307-198, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na
naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa
do 12. ure, prevzemnik Zvonka Merc.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri na naslovu naročnika: Betnavska c. 100-uprava vrtca. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Zvonki Merc, uprava vrtca. Razpisna
dokumentacija je na razpolago od 16. 2.
1998 do vključno 27. 2. 1998 od 8. do
12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika
Betnavska c. 100. Ob dvigu dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-31247 –
za razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Zvonki Merc, tel. 062/314-769 ali
faks 062/307-198 vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).
10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
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nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za
dobavo živil za obdobje 12 mesecev. Ponudba mora biti veljavna do 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 3. 1998.
Vrtec Jadvige Golež,
Maribor
Št. 13/98
Ob-604
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 in sedež naročnika: Vrtec Ivana
Glinška, Maribor, Gledališka 6, kont. oseba
Marija Šegula, tel. 062/20-481, faks
062/226-881, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacisjka vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dobava prehrane za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena in drugi kriteriji določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na
naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Marija Šegula.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1998 ob 12. uri na naslovu naročnika. Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo naročniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni najkasneje do
31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko interesenti dvignejo razpisano dokumentacijo:
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Mariji Šegula, na upravi vrtca. Razpisna dokumentacija je na razpolago od
16. 2. 1998 do vključno 27. 2. 1998 od 8.
do 12. ure za 5.000 SIT v upravi naročnika
Gledališka 6.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na račun naročnika št. 51800-603-31226 – za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Šegula Mariji, tel. 062/20-481 ali
faks 062/226-881 vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).
10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba o dobavi prehrane za obdobje
12 mesecev. Ponudba mora biti veljavna do
30. 4. 1998.
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Predvideni datum objave naročila je
30. 3. 1998.
Vrtec Ivana Glinška,
Maribor

Zbiranje predlogov
Preklic

Zbiranje ponudb
Ob-620
Okrožno sodišče v Ljubljani, na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 15. 1.
1998, opr. št. St 21/95, v stečajnem postopku nad dolžnikom Utensilia, Tovarna
tekstilnih potrebščin, d.o.o. – v stečaju, Cesta na Brdo 47, Ljubljana, objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnine na kompleksu Ljubljana, Dolenjska c. 83, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 2523, k.o. Rudnik, in sicer:
– parc. št. 2353/4 – dvorišče v izmeri
2259 m2 za izklicno ceno 7,000.000 SIT,
– prostor pod stopniščem v poslovnem
objektu v izmeri 9 m2 za izklicno ceno
70.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje v večstanovanjskem bloku na Igu 443, v I. nadstropju,
površine 57,05 m2 za izklicno ceno
4,000.000 SIT.
Pogoji:
– ponudbe lahko dajo domače pravne in
fizične osebe,
– kupec mora plačati kupnino najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– znesek varščine, ki jo je dolžan plačati
pred odpiranjem ponudb znaša 10% od zgoraj navedenih izklicnih cen za posamičen
del premoženja,
– kupec izplača varščino z vplačilom
na žiro račun Utensilije, d.o.o., v stečaju,
Ljubljana, Cesta na Brdo 47, št.
50104-690-920077, najkasneje 1 dan
pred odpiranjem ponudb in je dolžan
predložiti potrdilo o vplačilu varščine pri
odpiranju ponudb,
– kupec je dolžan v predlogu navesti način zavarovanja plačila kupnine in rok za
zagotovitev zavarovanja,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,
– ponudniki imajo možnost, da si nepremičnine ogledajo po predhodni najavi pri
stečajnem dolžniku (tel. 061/273-088),
– prenos lastninske previce se izvrši potem, ko je kupnina plačana v celoti.
Prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki jim
je v pogodbi priznana predkupna pravica.
Pri dveh ali več enakih ponudbah bo
izbran ponudnik, ki bo na naroku za zbiranje
ponudb pred sodiščem ponudil višjo ceno.
Ponudbe je treba poslati v zaprti ovojnici, na naslov: Utensilia, d.o.o., v stečaju,
Cesta na Brdo 47, 1000 Ljubljana, za stečajnega upravitelja mag. Toneta Jagodica, z
oznako “za zbiranje ponudb”. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki prispejo na naslov
do vključno 24. 2. 1998 do 12. ure.
Narok za odpiranje ponudb bo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 25. 2. 1998
ob 11. uri, soba št. 352.
Utensilia, d.o.o., v stečaju Ljubljana

Ob-674
OŠ Kerenčičevih Pesnica preklicuje javni razpis za izbiro izvajalca za dobavo
prehrambenih izdelkov za šolsko kuhinjo za šolsko leto 1997/98 in 1998/99,
čistil, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 9, z dne 6. 2. 1998, Ob-548.
OŠ Kerenčičevih Pesnica
Ob-635
Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, Klinični center Ljubljana in ustanova
Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike
v Ljubljani, na podlagi 57. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov
1. Naziv in naslov naročnika: Ministrstvo
za zdravstvo RS, Štefanova 5, Ljubljana, Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana
in ustanova Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani, Vrazov trg 1, Ljubljana.
2. Vrsta, vsebina: javno anonimno zbiranje predlogov za celostno ureditev objekta
z okolico z medicinsko-funkcionalnimi rešitvami in pridobivanje izvajalca dela tehnične
dokumentacije (IP, PGD, PZR) za izgradnjo
nove Pediatrične klinike v Ljubljani.
Pri predvideni površini v obsegu 19.500
m2 medicinsko funkcionalnega programa
morajo udeleženci upoštevati vsebino podlag, ki je podrobno opredeljena v razpisnem
gradivu.
3. Predvidena višina nagrad, odkupov,
nadomestil oziroma kupnine:
– nagrade: 1. nagrada 2,000.000 SIT,
2. nagrada 1,200.000 SIT, 3. nagrada
800.000 SIT;
– možni odkupi: skupno do zneska
1,300.000 SIT, toda največ do 600.000
SIT za posamezno natečajno delo (predlog);
– materialno nadomestilo za vsak strokovno zadovoljiv predlog: 50.000 SIT;
– orientacijska vrednost za izdelavo razpisane
tehnične
dokumentacije:
149,500.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:
– za izdelavo dela (predloga) 57 dni,
vključno z dnem objave v Uradnem listu RS;
– za izdelavo razpisanega dela tehnične
dokumentacije 180 dni po podpisu pogodbe; navedeni rok vključuje 21 dni za revizije; na zahtevo izbranega ponudnika pa se
rok lahko podaljša za čas pridobivanja gradbenega dovoljenja, če ni pridobivanje podaljšano po krivdi projektanta.
5. Pogoji: predlog mora zajemati celoten predmet razpisa; udeleženec-ponudnik
sme predložiti le en predlog; udeleženecponudnik mora biti predvem z lastnimi kadri
in sredstvi usposobljen za celotno izvedbo
razpisanih nalog; na odločitev o podelitvi
nagrad in odkupov ni možna pritožba; vse
nagrajene oziroma odkupljene rešitve se
lahko uporabijo; vse rešitve (predlogi) se
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lahko javno razstavijo; elementi ponudbepredloga za projektiranje niso javni in so
(lahko) predmet pogajanja glede na odločitev o kompleksni izbiri rešitev, ki se bodo
uporabile pri izvedbi investicije; s predložitvijo dela (predloga) udeleženec pristane na
vse pogoje razpisa opredeljene v razpisu in
v gradivu; udeleženec-ponudnik mora v svoji
ponudbi predložiti podpisano in žigosano
izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji, sicer ne bo izbran za sklenitev pogodbe za
izdelavo tehnične dokumentacije.
6. Udeleženec-predlagatelj, katerega
delo bo nagrajeno ali odkupljeno in po izbiri
naročnika (pretežno) uporabljeno za nadaljnjo izvedbo, ima ob primerljivih enakih drugih pogojih prednost za sklenitev pogodbe
za izdelavo razpisane tehnične dokumentacije (IP, PGD, PZR).
Pogodbo bo naročnik sklenil na podlagi
ponudbe in pogajanj ter ob upoštevanju morebitne spremembe predlogov.
Udeleženci-ponudniki, katerih predlogi
bodo nagrajeni ali odkupljeni in izbrani za
nadaljnjo uporabo (izvedbo), bodo pri izdelavi razpisane tehnične dokumentacije upravičeni do avtorskega svetovanja, na podlagi
pogodbe, ki so jo dolžni z njimi skleniti izbrani udeleženci-ponudniki, in sicer za ceno 6.000 SIT bruto/za svetovalno uro, (če
iz utemeljenih razlogov na podlagi ponudb
in pogajanj po odločitvi naročnika ne bodo
sami izbrani za izdelavo tehnične dokumentacije). Obseg svetovanja je odvisen od obsega uporabljene avtorske ideje iz predloga, kar bo opredeljeno s pogodbo.
Ponudniki, katerih predlogi ne bodo nagrajeni ali odkupljeni nimajo možnosti pogajanj oziroma sklenitve pogodbe. Naročnik
jim bo njihova dela (predloge) vrnil.
7. Merila: ocenjevalna strokovna komisija bo pri ocenjevanju dala prednost delom (predlogom), ki bodo najbolj ustrezno
odgovorili programsko-projektnim-funkcionalnim zahtevam in dali po oceni komisije
(in ob upoštevanju podlag) uspešne, celovite oziroma vsestransko primerne rešitve
za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani.
Pri delu (predlogu), ki se nanaša na izdelavo dela tehnične dokumentacije se poleg
usposobljenosti in sposobnosti ter visoke
kakovosti in rokov kot merilo upošteva še
cena izdelave. Pri odločitvi o izbiri bo naročnik upošteval zahtevane predložene podatke o ponudniku in opredelitve komisije o
nagradah ter odkupih.
Ocenjevalna strokovna komisija ima pravico, da ne podeli vseh nagrad ali odkupov
ali da jih sploh ne podeli, če ne oceni nobenega predloga kot ustreznega.
8. Oblika (oprema) dela (predloga) je
podrobno opredeljena z razpisnim gradivom
in je njihovo upoštevanje obvezno:
– vsi sestavni deli predloga morajo biti
označeni s šifro, ki obsega 5 znakov, brez
identitete predlagatelja;
– delu (predlogu) je potrebno priložiti 3
zaprte ovojnice, z napisi “Ne odpiraj” in z
določeno vsebino, kot je zahtevano v dokumentaciji,
– dela (predlogi) morajo biti dostavljena
v celoti v čvrstem zaprtem omotu (škatli) in z
ustrezno oznako: Ne odpiraj! Natečaj za novo Pediatrično kliniko. Dela (predlogi) se

Št.

naslovijo na: Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
9. Roki:
– rok za dvig razpisnega gradiva je
7 dni, vključno z dnem objave v Uradnem
listu RS,
– za pisna vprašanja prevzemnikov gradiva je 12 dni, vključno z dnem objave,
prispelo v vložišče ali po telefaksu
061/178-60-78, vprašanja se naslovijo na
naslov: Ministrstvo za zdravstvo, Sektor za
investicije, Štefanova 5, Ljubljana,
– za odgovore je 19 dni, vključno z dnem
objave,
– za oddajo razpisanega dela (predloga)
je 57 dni, vključno z dnem objave,
– za obvestilo o rezultatih predvidoma je
75 dni, vključno z dnem objave.
Opozorilo
Skrajni rok za oddajo razpisanega dela
(predloga) je (ne glede na način pošiljanja)
57. dan, vključno z dnem objave v Uradnem
listu RS, do 14. ure, vročeno (predano) v
vložišču Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana,
Štefanova 5/I.
10. Udeleženci-ponudniki sodelujejo s
predlogi na podlagi razpisnega gradiva, ki
ga lahko (v navedenem roku 7 dni, vklkjučno z dnem objave) prevzamejo pri Ministrstvu za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5,
2. nadstropje, soba 24, Sektor za investicije, vsak delovnik od 9. do 14. ure, s predhodno izkazanim plačilom 40.000 SIT na
žiro račun Ministrstva za zdravstvo št.
50100-637-000-9055450.
Ministrstvo za zdravstvo RS,
Ustanova Sklad za izgradnjo
nove Pediatrične klinike v Ljubljani
Ob-666F
DARS, Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije in strokovnimi društvi razpisuje v skladu s 57.–60. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
državni, javni natečaj
oziroma zbiranje predlogov
za pridobitev natečajnih rešitev
za viadukt Črni kal
Natečaja se lahko udeležijo:
– vse fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo zahteve v skladu z vrsto in vsebinskim obsegom natečaja in na dan razpisa
stalno bivajo oziroma imajo poslovni sedež
v Republiki Sloveniji. Pri avtorskih skupinah
mora biti do udeležbe upravičen vsak posamezen avtor, pri pravnih osebah pa morajo
zahteve za fizične osebe, izpolnjevati vsi
soudeleženci,
– vsi, ki izpolnjujejo zahteve po interdisciplinarni ustreznosti sestave ekipe za izvedbo natečajnega dela,
– v ekipi za izdelavo natečajnega projekta
je obvezna udeležba projektanta konstrukterja (dipl. inž. gradb.) z izkušnjami in referencami pri izdelavi podobnih premostitvenih objektov in arhitekta oblikovalca (dipl. inž. arh.),
– vodja izdelave natečajnega projekta
mora biti projektant konstrukter (dipl. inž.
gradb.) z izkušnjami in referencami pri izdelavi podobnih premostitvenih objektov.
Prijava
Vsi, ki želijo sodelovati na natečaju, se
morajo v roku 7 dni od dne objave v Urad-
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nem listu RS in dnevnem časopisu pisno
prijaviti na naslov: Družba za državne ceste,
Tržaška 19a, Oddelek za razpise in pripravo pogodb, soba 104, 1000 Ljubljana (tel.
061/178-83-00, 178-83-35, telefaks
061/178-83-32.
Razpisno gradivo dobijo interesenti v roku od 3 do 7 dni od poteka roka prijave
neposredno na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Oddelek za razpise in
pripravo pogodb, soba 104, 1000 Ljubljana, (tel. 061/178-83-00, 178-83-35, telefax 061/178-83-32) ob istočasnem posredovanju kopije potrdila o vplačilu zneska za
natečajno dokumentacijo v višini 50.000 SIT
na račun Družbe za državne ceste št.
50105-601-13838 z označbo “Natečaj za
viadukt Črni kal“.
Rok za oddajo natečajnih elaboratov je
40 dni od poteka roka oddaje odgovorov na
vprašanja, in sicer do 12. ure.
Nagrade
Razpisovalec bo podelil najboljšim trem
natečajnim rešitvam, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje, naslednje nagrade:
1. nagrada: 6,000.000 SIT,
2. nagrada: 5,000.000 SIT,
3. nagrada: 4,000.000 SIT.
Naročnik ni dolžan poveriti izdelave nadaljnje dokumentacije prvonagrajenemu ali
večim nagrajencem po zaključku natečaja,
ker bo končna odločitev o projektu za realizacijo znana na podlagi pridobitev ponudb
izvajalcev gradbenih del.
Kolikor pa bi naročnik uporabil neko natečajno delo ali njegov del, ne da bi bila
natečajnemu udeležencu podeljena nagrada ali poverjena nadaljnja obdelava, se natečajnemu udeležencu odobri ustrezno odškodninsko plačilo.
S podelitvijo nagrad in odškodninskih
plačil ter razstavo natečajnih del je natečaj
za natečajne udeležence zaključen (glej tudi terminski plan, pogl. 7).
Naročnik si, ob pomoči komisije za oceno natečajnih del, ob podelitvi odgovarjajočega plačila natečajnemu/im udeležencu/em, pridržuje pravico zahtevati dodelavo enega ali večjih natečajnih del do faze
projekta za razpis.
Avtor/ji tega/teh del/a so dolžni v svojo
natečajno rešitev vključiti elemente/dele rešitev iz drugih prispelih natečajnih del po
oceni naročnika in ocenjevalne komisije.
Avtor natečajnega dela, ki bo služil za
osnovo projektu, ki se bo realiziral, je dolžan sodelovati na strani izvajalca gradbenih
del pri vseh nadaljnih fazah realizacije (zdelave projekta in izgradnje).
Ocenjevalna komisija:
predsednik: prof. dr. Miran Saje,dipl. inž.
gradb.
Člani:
Stane Hribar, dipl. inž. gradb. – namestnik predsednika,
prof. dr. Branko Bedenik, dipl. inž.
gradb., IZS,
prof. dr. Matej Fischinger, dipl. inž.
gradb,
Jože Klenovšek, dipl. inž. gradb.,
prof. dr. Milenko Pržulj, dipl. inž. gradb.,
dr. Davorin Gazvoda, dipl. inž. kr. arh.,
IZS, DKAS,
prof. Grega Košak, dipl. inž. arh., IZS,
ZAS,
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Tomaž Medvešček, dipl. inž. arh., IZS,
ZAS.
Oskrbnik natečaja: mag. Barbara Škraba, dipl. inž. gradb., Družba za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-69.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Sklepi po 42. členu
Popravek
Ob-672
V sklepih o priznanju sposobnosti, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 9, z dne
6. 2. 1998 (Ob-556 in Ob-557), se:
– pri sklepu o priznanju sposobnosti za
nabavo živil in materiala za prehrano,
Ob- 556, sposobnost ne podeli podjetju
Kele & Kele, d.o.o., Lom pri Logatcu,
– pri sklepu o priznanju sposobnosti za
nabavo pralnih in čistilnih sredstev, Ob-557,
sposobnost ne podeli podjetju Vafra commerce, d.o.o., Griže.
Vrtec Velenje
Ob-565
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:
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet javnega razpisa je generalno
popravilo dveh dvigal (5UQ01 in
5UQ02) v Termoelektrarni Šoštanj –
blok 5.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: začetek takoj po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Najugodnejša cena za razpisano generalno popravilo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 1.
1998 na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., odpiranje vodi Matjaž Dvoršek, dipl.
inž., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja
cena: 20,960.235 SIT, najvišja cena:
25,427.003 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. 81 z dne 19. 12.
1997, Ob-5543.
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Predvideni datum objave dodelitve
naročila: februar 1998.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-566
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: JP »Okolje« Piran, d.o.o., kont. oseba
Alenka Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750-10, faks 066/21-750-15.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje službe za
čiščenje in vzdrževanje javnih površin v
Občini Piran.
3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najugodnejša cena,
– reference,
– bližina nastanitve delavcev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 12. uri na naslovu: JP »Okolje«
Piran, d.o.o., Fornače 33, Piran.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 900 SIT/uro, najvišja cena: 1.000
SIT/uro.
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. 77-78 z dne 12. 12.
1997, Ob 5360.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 13. 2. 1998.
JP Okolje Piran, d.o.o.
Št. S1-0006/98
Ob-567
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 Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/61-078.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
materiala za zasipavanje jamskih
prostorov (gramoz).
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. 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: razmerje cena/kvaliteta, kakovost ponujenih del, kot tudi ponujene ugodnosti ponudnika ter dosedanje reference
izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja
cena: 27,600.000 SIT, najvišja cena:
43,055.000 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. 75 z dne 5. XII.
1997, Ob-5228.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 6. 2. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-568
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, kont. oseba Alojz
Kerštajn, Titova 78, Jesenice, tel. 064/81040, faks 064/85-039.
Navedba vsebine: izvedba sistema za
prezračevanje v športni dvorani
»Podmežakla« na Jesenicah – pritličje
severni del.
2. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
3. Rok začetka in dokončanja del: po
podpisu pogodbe, zaključek marec 1998.
Kot najprimernejši ponudnik je bil izbran IMP Montaža, d.d., Maribor, Špelina
ulica 2.
4. 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.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 12.10 na naslovu: Športno
društvo Jesenice, Ledarska 4, naročnik
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 10,941.510,50 SIT, najvišja cena:
15,698.170 SIT.
6. 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-5293.
Občina Jesenice
Ob-569
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba
Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-488,
faks
0601/26-336.
2. Predmet
javnega
naročila:
zobozdravstveni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki: Mariborske lekarne, p.o., OE Farmadent Maribor, Sanolabor, Leskoškova 4, Ljubljana, Studio
33, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana, Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, Dentalia, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 2. 1998, zaključek 31. 1. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejši plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 1.
1998 ob 13. uri na naslovu: ZD Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Število veljavnih ponudb: 6.
7. Postopek izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen zakona o javnih
naročilih).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998,
Ob-1380.
Ob-570
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba
Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-488, faks 0601/26336.
2. Predmet javnega naročila: sanitetni
in obvezilni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki: Simps S,
d.o.o., Trzin, Sanolabor, Leskoškova 4,
Ljubljana, Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Mariborske lekarne, p.o.,
OE Farmadent Maribor.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 2. 1998, zaključek 31. 1. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejši plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 1.
1998 ob 11.30 na naslovu: ZD Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Število veljavnih ponudb: 6.
7. Postopek izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem

Št.

sposobnosti (50. člen zakona o javnih
naročilih).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998,
Ob-1380.
Ob-571
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel. 0601/26-488, faks 0601/26-336.
2. Predmet javnega naročila: zdravila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki: Sanolabor,
Leskoškova 4, Ljubljana, Mariborske lekarne, p.o., OE Farmadent Maribor, Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 2. 1998, zaključek 31. 1. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejši plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: ZD Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Število veljavnih ponudb: 3.
7. Postopek izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen zakona o javnih
naročilih).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998,
Ob-1380.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 36300/0007/97
Ob-572
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: Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, p.p.
432, kont. oseba Jožica Tamše, vodja oddelka za gospodarstvo, tel. 442-836.
2. Predmet
javnega
naročila:
vzdrževalna dela v prostorih Upravne
enote Celje za leto 1998.
Navedba vsebine:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– finomehanikarska dela,
– vodovodnoinstalacijska dela,
– elektrovzdrževalna dela,
– tapetniška dela,
– steklarska dela,
– telekom storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
998 in zaključek 31. 12. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
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 22. 12.
1997 ob 12.20, v prostorih oddelka za gospodarstvo Upravne enote Celje.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5248.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 3. 2. 1998.
Št. 03900/2/97
Ob-573
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: Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, p.p.
432, kont. oseba Mojca Vrečer, vodja referata, tel. 063/484-822.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala po skupinah za leto 1998.
I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. skupina: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,
III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
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 22. 12.
1997 ob 12.15, v poslanski sobi Mestne
občine Celje, št. 38/III.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5249.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 3. 2. 1998.
Upravna enota Celje
Ob-574
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-stanovanjsko podjetje, d.d.,
kont. oseba Ernest Gričar, inž., Cesta 3.
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julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodnega materiala za vzdrževanje objektov
komunalne infrastrukture.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 2. 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: izkušnje naročnika z izvajalcem
oziroma dobaviteljem, reference ponudnika, plačilni pogoji in možnost kompenzacije
ter organiziranje dislociranega skladišča v
prostorih naročnika in pon. cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 13. uri na naslovu: Komunalnostanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija
7, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 4.
Izbran je ponudnik Vigrad, d.o.o., iz Celja.
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. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5480.
Ob-575
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-stanovanjsko podjetje, d.d.,
kont. oseba Ernest Gričar, inž., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 27.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ročna zemeljskogradbena dela za potrebe DE Vodovodkanalizacija in DE Gradbena dejavnost.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 2. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena, izkušnje naročnika s ponudnikom ter zagotovljeni
delovni in tehnični pogoji za opravljanje
razpisanih del z ustrezno opremo in kadrom.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 11. uri na naslovu: Komunalnostanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija
7, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena
11,620.000 SIT, najvišja cena 12,600.000
SIT.
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Izbran je Salihaj Xmeme, s. p., iz Hrastnika.
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. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5482.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik
Ob-576
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Ida Štibler,
Ptujska cesta 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 2.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava in montaža
opreme za telovadnico pri OŠ Ivanjkovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. 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:
– ponudbena cena,
– garancija,
– rok dobave.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 9,172.695 SIT, najvišja cena:
9,804.017 SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 77-78 z dne 12. 12.
1997, Ob-5354.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 13. 2. 1998.
Občina Ormož
Ob-641
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 upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, Trbovlje, kont.
oseba Slavi Lenko, ekonomist, tel.
0601/26-334.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,000.000
SIT, začetek 12. 12. 1997 in zaključek
16. 1. 1998.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:

1. za skupino A: Sadje in zelenjava – podskupina 4: zelenjava in sadje – zmrznjeno,
– Žito, d.o.o., Pekarstvo in testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana.
2. za skupino B: kruh in pekovsko pecivo,
– Žito, d.o.o., Pekarstvo in testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana – 10% pogodbene količine,
– Pekarska družba savinjski kruhek,
d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec – 90% pogodbene količine.
3. za skupino C: mlevski izdelki in testenine,
– Trgovska družba Savinjski magazin
Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec.
4. za skupino D: meso in izdelki iz mesa,
– za perutnino: Pivka perutninski kombinat, Neverke 30, Košana,
– ABC TGM, d.d., Trgovina, gostinstvo,
storitve, Globušak 6, Trbovlje, za 5% pogodbene količine,
– Mesarija Strašek Štefan, Strašek Štefan, s.p., Stari trg 11, Slovenske konjice –
za 95% pogodbene količine.
5. za skupino E: mleko in mlečni izdelki,
– za sladolede: Pity podjetje za trgovino,
proizvodnjo in poslovne storitve, d.o.o.,
Gimnazijska 7, Trbovlje.
6. za skupino F: olje, kis in jajca,
– za jajca: Pivka perutninski kombinat,
Neverke 30, Košana,
– za kis in olje: Trgovska družba Savinjski magazin Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35,
Žalec.
7. za skupino G: sokovi, sirupi in mineralna voda,
– Trgovska družba Savinjski magazin
Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec.
8. za skupino H: splošno prehrambeno
blago,
– Trgovska družba Savinjski magazin
Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec.
Čas priznanja sposobnosti: od 1. 3.
1998 do 31. 12. 1998, od pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti.
5. Postopek izbire: javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: kriteriji
iz razpisne dokumentacije.
7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 1.
1998 ob 7.35, na naslovu naročnika: Dom
upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. Maja 21.
Število prispelih ponudb: 20.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 77-78, z dne 12. XII.
1997; Ob-5346.
Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje
Ob-642
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, e-mail Irena
Bera@curs.sigov.mail.si, faks 061/140-2155, soba št. 720.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava (pletenje)
2000 puloverjev za potrebe carinske
službe.
Dobava puloverjev se bo vršila v carinarnicah po Sloveniji: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 2. 1998 in zaključek 20. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s prvim odstavkom 41.
člena ZJN naročnik ni sprejel sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Carinska uprava RS, Šmartinska 130, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 4,855.200 SIT, najvišja cena:
7,329.000 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. 81, z dne 19. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Carinska uprava RS
Ob-643
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 Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kont. oseba Jože Dežman, Cesta svobode
13, Bled, tel. 748-010, faks 741-243.
2. Predmet javnega naročila:priprava,
nasaditev in celotno vzdrževanje cvetličnih gred v osrednjem Parku na Bledu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok: dela se bodo izvajala v času od
marca do novembra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: Ponudba Flore, d.o.o., Kranj, vsebuje
vse zahtevane elemente s tem, da je grafični prikaz zasaditve obdelan ustrezno, istočasno pa tudi predlagana rešitev za predstavitev cvetličnih gred. Ponudba je tako v
pogledu cene kot tudi plačilnih pogojev najprimernejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo v
sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled, dne 28. 1. 1998 ob 13. uri.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 2,449.441,60 SIT, najvišja cena:
5,531.750 SIT.

Št.

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. 3, z dne 17. I. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 2. 1998.
Občina Bled
Ob-644
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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, kont. oseba Stanko
Paušer, tel. 0601/26-633, faks 0601/26090.
2. Predmet javnega naročila: dobava reprodukcijskega materiala za potrebe
vzdrževanja in obratovanja TE Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: 1. 2. 1998, zaključek del: 31. 1. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni pogoji, poznavanje termoenergetskih naprav in objektov, kadrovska sestava in razpoložljivost, usposobljenost za dela in elektro energetskih napravah.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 10.30 v sejni sobi TET, Ob železnici 27, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: ure skupinovodje 1.650 SIT, najvišja
cena: ure skupinovodje 2.000 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.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-645
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za Dv 2 × 110
kV Divača–Koper, OPC, kabelski sistem
in terminalska TK oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: februar 1998, zaključek: junij 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna ponudbena cena, reference ponudnika, rok plačila, strokovni kader.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 1.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 10,732.612 SIT, najvišja cena:
12,780.000 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. 81, z dne 19. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-646
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za DV 110 kV
Podlog–Mozirje, odsek Podlog–Letuš.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev: začetek: februar 1998, zaključek: junij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna ponudbena cena, reference ponudnika, rok plačila, strokovni kader.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 1.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 22,835.602 SIT, najvišja cena:
26,806.050 SIT.
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 81, z dne 19. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-647
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba vms. Jana Spanžel, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503406, faks 0602/42-393.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje veznih hodnikov in skupnih prostorov v bolnišnici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT/letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 28. 2. 2001.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba podjetja ISS servisystem, d.o.o., Maribor, najbolj ustreza objavljenim merilom za izbiro ponudbe, ki so bila
določena z razpisno dokumentacijo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 1.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 15,652.800 SIT, najvišja cena:
20,012.000 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. 78, z dne 12. 12.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ljubljani; Košaki TMI, d.d., Maribor; Mesarstvo Valand, s.p., Loče pri Poljčanah;
Mesarija Strašek, Slovenske Konjice.
C) Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče;
Mercator, d.d., Ljubljana, Veletrgovina Koloniale, d.d., Maribor; TP Center, d.d., Celje; Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana.
D) Merx-KZ Laško; Pivka, p.o., Košana;
Hrib, d.o.o., Dobje; Žito Ljubljana; TP Potrošnja Zagorje; ABC KGZ Dol pri Hrastniku; Hmezad TP Žana Žalec; TD Savinjski
magazin trade Žalec; Mercator, d.d., Ljubljana; Veletrgovina Koloniale Maribor; TP
Center Celje; ABI – izdelava testenin, s.p.
Gradec; Tovarna olja GEA Slovenska Bistrica; Pekarska družba Savinjski kruhek Žalec; Pekarna Pečjak Škofljica; Gusto, s.o.,
Mirna; HED-XPO, d.o.o., Trbovlje; Klasje
Celje; Matik, d.o.o., Ljubljana, KZ Trbovlje,
Droga Portorož.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Dom starejših
Hrastnik.
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. 1, z dne 9. 1. 1998;
Ob-3.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Dom starejših Hrastnik

Ob-648
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Koper (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 11. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 4,508.840 SIT, najvišja cena:
5,816.385 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
Hrastnik, tel. 0601/43-422.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,880.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: začetek
1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
A) Hrib, d.o.o., Dobje; Žito Ljubljana;
Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče; ABC
KGZ Dol pri Hrastniku; Hmezad TP Žana,
p.o., Žalec; TD Savinjski magazin trade,
d.o.o., Žalec; Mercator, d.d., Ljubljana; Veletrgovina Koloniale, d.d., Maribor; TP Center, d.d., Celje; Droga Portorož, d.d.; TP
Potrošnja, p.o., Zagorje.
B) Merx – KZ Laško, p.o.; Pivka, p.o.,
Košana; Hrib, d.o.o., Dobje; Mercator, d.d.,
Ljubljana; Veletrgovina Koloniala, d.d., Maribor; Celjske mesnine, d.d., Celje; Mesnine dežele Kranjske, d.o.o., Ljubljana, ABC
TGM, d.o.o., Trbovlje; Jata, d.d., Polje pri

Ob-649A
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. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245F.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649B
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Glavnega urada (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 8. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 8,743.608 SIT, najvišja cena:
16,032.618 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245L.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649C
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Celje (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 9.30, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 4,970.000 SIT, najvišja cena:
5,765.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12.
1997; Ob-5245K.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649Č
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske uprave Nova Gorica (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 12.30, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 3,358.282 SIT, najvišja cena:
5,035.132 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245E.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649D
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.

Št.

E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Ljubljana (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
1. 3. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 1.
1998 ob 9. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 18,908.829 SIT, najvišja cena:
23,562.839 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12.
1997; Ob-5245H in popravek 19. 12.
1997; Ob-5548.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649E
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Velenje (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
1. 3. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 14. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 6,157.462 SIT, najvišja cena:
7,594.171 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12.
1997; Ob-5245D.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
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Ob-649F
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Sevnica (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 9.30, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 2,213.490 SIT, najvišja cena:
2,455.025 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649G
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Kranj (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 8. uri, na sedežu naročnika.
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Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 4,870.615 SIT, najvišja cena:
5,993.617 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245Č.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649H
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Slovenj Gradec (letne količine).
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 13. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 2,337.670 SIT, najvišja cena:
2,498.392 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245I.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Ob-649I
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Šarahovičeva 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02.
E-mail pisarna-gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe Območne geodetske uprave Murska Sobota (letne količine).
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3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 11. uri, na sedežu naročnika.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 2,442.985 SIT, najvišja cena:
2,667.063 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. 12. 1997;
Ob-5245J.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
MOP – Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-666G
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Marjan Ortar, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel. 067/61235.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Divača–Dane,
počivališče Povir sever in jug; izvedba
vodovoda.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: je 45 dni od
uvedbe izvajalca v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SGP Kraški
zidar Sežana je bila izbrana zaradi najugodnejše cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 28,945.325 SIT, najvišja cena:
38,666.200 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, Ob-5036B.
Ob-666H
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
062/224-559.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica–
BDC; študija hudourniškega zaledja
Hočkega potoka.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: rok
pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok
izdelave razpisanega dela je 3 mesece po
podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na ponovni javni razpis sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu ponudb
sta bili obe ponudbi nepopolni. V skladu s
34. členom ZJN javni razpis ni uspel, ker ni
popolna nobena ponudba, zato se javno
naročilo odda z neposredno pogodbo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 2.
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, Ob-5036A.
Ob-666I
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž., Ulica XIV. divizije 4, Celje, tel.
062/224-559.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vpliv vodnega režima reke Pesnice na AC Maribor–Lenart–
Cogetinci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: rok
pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok
dokončanja del je 15. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na ponovni javni razpis sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu ponudb
sta bili obe ponudbi nepopolni. V skladu s
34. členom ZJN javni razpis ni uspel, ker ni
popolna nobena ponudba, zato se javno
naročilo odda z neposredno pogodbo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
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Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 2.
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-4758A.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 7/8
Ob-673
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: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, p.o., Savinjska cesta 6, Mozirje, tel.
063/831-421.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža RTG aparata za slikanje okostja in notranjih organov.
3. Orientacijska cena: od 7,000.000 do
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od podpisa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo dne
19. 1. 1998 ob 12. uri na sedežu naročnika v Mozirju, Savinjska cesta 6.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 8,739.382 SIT, najvišja cena:
9,269.503 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. 87, z dne 29. XII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 2. 1998.
Zgornjesavinjski zdravstveni
dom Mozirje, p.o.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Št. 39/98
Ob-668
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: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Anton Sajovec, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 453-968.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija grelnikov
zraka kotla 1 in kotla 2.
Izvajalec: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 15.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
121,569.231 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 1. 1998 in zaključek 31. 11. 1998.

Št.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: brez takojšnje sanacije grelnikov
zraka bi prišlo do ponovnega uničenja vreč
v filtrih. Zamenjava vreč zaradi havarijskega
stanja pravkar poteka.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.
Ob-666Č
Na podlagi osmega 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: svetovalne storitve
in razvojne naloge.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
19,000.000 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: izbran je bil ponudnik FGG – PTI,
ki je te storitve opravljal tudi v letu 1997.
Ob-666D
Na podlagi sedmega 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije: novelacija IP, PGD in PZI
za odsek AC Kronovo–Smednik.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
10,484.905 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 60
dni po podpisu.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: izbran je bil ponudnik Dolenjska projektiva, d.o.o., saj je seznanjen
s celotno problematiko na obravnavanem
odseku AC.
Ob-666E
Na podlagi petega, sedmega in devetega 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev vodotokov
na križanjih z AC Arja vas–Vransko.
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3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
31,662.252,40 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 2. 1998 in zaključek 24. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik CP Gradnje
Ljubljana, ki je tudi pogodbeni izvajalec na
ostalih regulacijah.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javni razpisi
Št. 8/98
Ob-653
Na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1998 leta (Ur. l. RS, št.
87/97) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja naslednji
javni razpis
o merilih in pogojih subvencioniranja
obrestnih mer za kratkoročne in
dolgoročne kredite, ki jih podjetja
najemajo pri poslovnih bankah
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga v obdobju od 1. 1. 1998 do 30. 6.
1998 s sredstvi, namenjenimi intervencijam
v gospodarstvu za subvencioniranje obrestnih mer - proračunska postavka 4651.
Sredstva bodo usmerjena v subvencioniranje obresti kreditov, ki jih imajo podjetja
najeta pri poslovnih bankah v Sloveniji, ki so
v funkciji prestrukturiranja proizvodnje in
ohranjanja delovnih mest. Subvencije bodo
podjetjem izplačevane sočasno s plačili njihovih zapadlih obresti poslovni banki v letu
1998. Višina subvencije obrestne mere je
največ do 7 odstotnih točk.
2. Merila in pogoji
Za prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih mest štejemo tiste procese
prestrukturiranja v podjetjih, pri katerih se
proizvodom in storitvam povečuje konkurenčnost na trgu in sicer se le-ti:
– spreminjajo po svojih funkcijah, oblikah in tehničnih lastnostih, uporabo materialov, tehnoloških postopkov in stroškovno
strukturo;
– prilagajajo predpisom in drugim tehnično tehnološkim in ekološkim normam;
– realizirajo s pospeševanjem trženja,
prevsem na izvoznih tržiščih in iskanju novih
trgov ter tržnih niš.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo srednja ali velika podjetja v skladu z določbo 51.
člena zakona o gospodarskih družbah, ki
opravljajo naslednje dejavnosti:
– C Rudarstvo (šifra 10-14),
– D Predelovalna dejavnost (šifre od
15-37),
– F Gradbeništvo (šifra 45),
3. Posebni kriteriji pri dodeljevanju sredstev pravnim osebam
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev subvencij obrestnih mer za kratkoročne in dol-
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goročne kredite, ki jih podjetja najemajo pri
poslovnih bankah, morajo zadostiti naslednjim kriterijem:
– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restrukturiranje dolgov) ali razvojni program z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva sredstva
potrjen s strani poslovne banke (investicijski elaborat po vzoru iz “Priročnika za izdelavo investicijskega programa, Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana 1991, iz katerega je
razvidna razvojna naravnanost programa,
predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanje konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.) in poslovni načrt za
leto 1997;
– ocena bonitete pravne osebe pri kreditodajalcu: v poštev pride razvrščenost v
razrede A, B, C in D;
– revidirani bilanci stanja in uspeha za
pretekli dve poslovni leti;
– da podjetje ni v stečajnem postopku.
4. Prednost pri razpisu bodo imela podjetja:
– ki pri izplačilu plač upoštevajo omejitve določene z veljavnimi predpisi;
– katerih sanacijski programi upoštevajo
usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukrepov gospodarske politike;
– katerih sanacijski ali razvojni program
z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva izkazuje razvojno naravnanost programa (predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.);
– pri katerih se aktivno vključuje v sanacijo poslovna banka;
– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavarovanja vračila sredstev v primeru kršitve
pogodbe o namenski dodelitvi sredstev (akceptni nalogi, menice).
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati, ime in naslov prosilca matična številka, davčna številka, žiro
račun in dokaze o izpolnjevanju zahtevanih
kriterijev. Prosilec mora vlogi priložiti sledečo dokumentacijo:
– sanacijski ali razvojni program, vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja;
– dokazilo o standardni kvalifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti - za poslovne subjekte
-“, ki ga izda Urad Republike Slovenije za
statistiko;
– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potrditvi sanacijskega/razvojnega programa,
vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja;
– dokazilo o kreditni liniji s poslovno banko v Sloveniji (fotokopijo kreditnih pogodb);
boniteta pravne osebe pri kreditojemalcu;
– instrument zavarovanja vračila sredstev
v primeru nenamenske rabe sredstev;
– bilanco stanja in bilanco uspeha za pretekli dve poslovni leti;
– potrdilo podružnice Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje oziroma pristojnega gospodarskega sodišča, oziroma Okrožnega sodišča-stečajni oddelek, da podjetje ni v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave.
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– izračun obresti za r = 7% potrjen s
strani banke kreditodajalke.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali
podane v vložišču Ministrstva za gospodarske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis - Subvencioniranje obrestnih mer“.
6. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pri Igorju Nagliču na telefon
061/178-3266.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 02.4.-116/98

Ob-660

Republika Slovenija, Slovenski železniški
projekt objavlja
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga in storitev za
materiale zgornjega ustroja
Ta javni razpis sledi splošnemu obvestilu
o nakupih za ta projekt, ki je bilo objavljeno
v Procurement Opportunities - dodatek, datiranim maj 1997.
Slovenske železnice d.d. (Kupec) nameravajo uporabiti del finančnih sredstev, ki so
jih dobile kot posojilo pri Evropski banki za
obnovo in razvoj (Banka) za financiranje del
železniškega projekta.
S tem oglasom Kupec vabi zainteresirane ponudnike, da predajo ponudbe za sklenitev naslednjih pogodb, ki se bodo financirale iz dela sredstev omenjenega posojila:
Lot I:
Lot II:
Lot III:
Lot IV:

Kretnice in križišča
Lepljeni izolirni stiki
Varilne porcije
Leseni pragi

33 enot
580 enot
2000 enot
3000 enot

Ponudniki lahko sodelujejo s svojimi ponudbami pri enem ali večih lotih. Vsak lot
mora biti vrednoten ločeno. Ponudbe za več
kot en lot lahko vsebujejo popuste, ki bodo
upoštevani pri primerjavi ponudb.
Javni razpis za sklenitev pogodb, ki se
financirajo iz sredstev posojila Banke, je odprt za vse firme iz vseh držav. Da bi se
ponudniki kvalificirali, morajo zadostiti kvalifikacijskim kriterijem, navedenim v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija bo na voljo od
17. 2. 1998 in jo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu, navedenem v
nadaljevanju, ob plačilu 150 USD ali v protivrednosti zneska v konvertibilni valuti.
Plačila se lahko izvedejo z bančnim
transferjem na naslednji račun: št.
50100-620-133.27620-59383/4, Nova
Ljubljanska Banka, d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana.
Kot potrdilo o vplačilu bo sprejeto potrdilo o vplačilu Nove Ljubljanske Banke, v
primeru bančnega transferja pa fax kopija
potrjenega transferja.

Če bo ponudnik zahteval, mu bo razpisna dokumentacija poslana s kurirsko pošto, vendar pa ne prevzamemo odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
Ponudbo bodo lahko predali le ponudniki,
ki bodo odkupili razpisno dokumentacijo.
Vse ponudbe morajo imeti vsaj minimalno varščino v višini:
za Lot I:
za Lot II:
za Lot III:
za Lot IV:

ECU 45.000
ECU 12.000
ECU 5.000
ECU 4.000

ali v višini protivrednosti tega zneska v
valuti ponudbe.
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov, ki je naveden v nadaljevanju nakasneje
do 7. aprila 1998 do 11. ure (po lokalnem
času). Javno odpiranje ponudb bo istega
dne v Stekleni dvorani zgradbe Slovenskih
železnic, Ljubljana, Kolodvorska 11, Slovenija, ob 11.30 v prisotnosti predstavnikov
ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja.
Spisek možnih ponudnikov, ki so kupili
razpisno dokumentacijo, se lahko pregleda
na spodnjem naslovu.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
nadaljnje informacije, pregledajo in
prevzamejo razpisno dokumentacijo pri:
Blagomiru Černetu, Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, Slovenija, Služba za strategijo in razvoj, soba
229/II, tel. +386/61/1320-344, faks:
+386/61/1334-184.
Št. 02.4-116/98
Republic of Slovenia, Slovenian Railway
Project
Invitation for Tenders
Supply of Superstructure Materials
and Associated Services
This Invitation for Tenders for supply follows the General Procurement Notice for
this project published in Procurement Opportunities Supplement dated May 1997.
Slovenske zeleznice d.d., hereinafter referred to as the Purchaser, intends using
part of the preceeds of a loan from European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of Slovenian Railway Project.
The Purchaser now invites sealed tenders from suppliers for the following contracts to be funded from part of the proceeds of the loan:
Lot I: Switches and Crossings
Lot II: Insulated Glued Joints
Lot III: Thermith
Welding Portions
Lot IV: Wooden Sleepers

–
–

33 units
580 units

–
2000 sets
– 3000 pieces

Tenders are invited for one or more lots.
Each lot must be priced separately. Tenders for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders.
Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of a loan from the Bank is
open to firms from any country. To be qualified for the award of a contract, tenderers
must satisfy the qualifying criteria specified
in the Tender Documents.
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Tender documents may be obtained
starting from 17/02/1998 from the office
at the address below upon payment of a
non-refundable fee of USD 150 or equivalent in a convertible currency. Payments
may be made by a bank transfer to the
following
account:
no.
50100-620-133.27620-59383/4, Nova
Ljubljanska Banka, d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana.
A receipt of Nova Ljubljanska banka, or
in the case of payment by bank transfer, a
fax copy of the confirmed transfer, will be
accepted as evidence of payment.
If requested, the documents will be
promptly despatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery. Only parties who purchased the Tender Documents will be considered eligible
to submit tenders.
All tenders must be accompanied by a
tender security as follows:
for Lot I:
for Lot II:
for Lot III:
for Lot IV:

ECU 45.000
ECU 12.000
ECU 5.000
ECU 4.000

or counter value of these amounts in the
currency of the Tender.
Tenders must be delivered to the office
at the address below on 7 April 1998 at
11.00 a.m. at the latest (local time). The
Public Opening of Tenders will take place in
the “Steklena dvorana“ at the Head Office
of Slovenske zeleznice, Ljubljana, Kolodvorska 11, Slovenia, on the same day at
11.30 a.m. in the presence of representatives of tenderers who choose to attend.
A register of potential tenderers who
have purchased the tender documents may
be inspected at the address below.
Prospective tenderers may obtain further
information from, and inspect and acquire the
tender documents at, the following office:
Blagomir Černe, Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenia, Služba za strategijo in razvoj, Room
N(229/II, telephone: +386/61/1320-344,
fax: +386/61/1334-184.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 02.4-116/98
Ob-661
Republika Slovenija, Slovenski železniški
projekt objavlja
mednarodni natečaj
za modernizacijo signalno varnostnih
naprav na progi Ljubljana - Sežana
Natečaj sledi splošni objavi v okviru tega
projekta v glasilu Procurement Opportunities - dodatek, v maju 1997.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana (Investitor) so prejele posojilo Evropske banke
za obnovo in razvoj (“Banka“) za financiranje stroškov Slovenskega železniškega projekta v višini 44 milijonov ECU, odobrenega
aprila 1994. Posojilo je bilo odobreno za
projekt v skupni ocenjeni vrednosti 66 milijonov ECU, s ciljem, da se pomaga pri prenovi slovenske železniške mreže.
Del sredstev kredita nameravajo uporabiti za plačilo po pogodbi za izdelavo projektov, dobavo, vgradnjo in izvršitev vseh
ostalih del pri modernizaciji sistema kontro-

Št.

le prometa na progi Ljubljana - Sežana, skupaj z vzdrževanjem in šolanjem kadrov.
Slovenske železnice, d.d., vabijo ponudnike, da pošljejo zapečatene ponudbe za
sklenitev pogodbe, ki bo financirana iz sredstev posojila:
– projektiranje, dobava, vgradnja in testiranje sodobne elektronske signalno varnostne opreme in centralnega vodenja kontrole prometa na progi Ljubljana - Sežana,
skupaj z vzdrževanjem in šolanjem kadrov,
– za spremljajoča dela.
Ponudniki morajo izpolnjevati minimalne
pogoje in dokazati da imajo tehnične, finančne in proizvodne zmogljivosti za uspešno izvajanje pogodbe.
Od uspešnega ponudnika se zahteva,
da izpolnjuje vsaj naslednje splošne kvalifikacijske zahteve:
a) za glavnega izvajalca, povprečni letni
promet (ugotovljen na podlagi izstavljenih
faktur za dobavo in vgradnjo za dela v teku
in zaključena dela) v zadnjih 5 letih, v višini
20 milijonov ECU ali v ustrezni protivrednosti;
b) za glavnega izvajalca, izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh projektov, ki so po
svoji naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu projektu, v zadnjih petih letih;
Podobni kriteriji za kvalifikacijo glede kadrov, finančnega stanja in evidence o morebitnih postopkih pred sodiščem in zahtev,
ki veljajo za skupna vlaganja (joint-venture),
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Natečaj za sklenitev pogodb, ki se bodo
financirale iz sredstev posojila Banke, je odprt za podjetja iz vseh držav. Sredstva bančnega kredita ne bodo porabljena za plačilo
fizičnim in pravnim osebam, ali za uvoz blaga, če je takšno plačilo ali uvoz prepovedan
z odlokom Varnostnega sveta Združenih narodov, sprejetim v skladu s Poglavjem VII,
Listine Združenih narodov.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na
spodaj navedenem naslovu na dan
17. februarja 1998, ali kasneje, proti plačilu nepovračljive pristojbine 250 USD ali protivrednosti tega zneska v konvertibilni valuti,
za tuje ponudnike na račun št.
50100-620-133-27620-59383/4, odprt
pri Novi Ljubljanski Banki d.d., Ljubljana,
Trg republike 2 in za domače ponudnike v
protivrednosti te pristojbine v SIT, po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila na račun 50100-601-5014744. Kot dokaz o plačilu se upošteva potrdilo o vplačilu
Nove Ljubljanske banke, ali pri plačilu s
bančnim prenosom, faksna kopija potrjenega bančnega prenosa. Na željo dokumentacijo nemudoma pošljemo po kurirju, vendar
ne prevzamemo odgovornosti za izgubo ali
pozno dostavo. Samo stranke, ki kupijo razpisno dokumentacijo bodo upravičene do
predaje ponudb.
Razpis bo potekal po dvostopenjskem
postopku, opisanem v nadaljevanju:
a) Prva stopnja razpisa bo zajemala samo tehnične rešitve, brez navajanja cen ter
spisek odstopanj od tehničnih in komercialnih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, kot tudi eventuelne alternativne tehnične rešitve, ki jih želi ponudnik ponuditi in
z obrazložitvijo, pod pogojem, da takšno
odstopanje ali alternativne rešitve ne spreminjajo osnovnih ciljev projekta. Investitor
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bo po končani evaluaciji prvostopenjskih ponudb, povabil na sestanek vsakega ponudnika, ki izpolnjuje kvalifikacijske kriterije in
ki je predložil tehnično ustrezno ponudbo.
Na tem sestanku bodo vse rešitve, ki jih
ponudijo taki ponudniki pregledane in vse
zahtevane spremembe, dodatki, črtanje
neustreznega in vse druge oblike vsklajevanja bodo zabeleženi in evidentirani v Memorandumu. Samo kvalificirani ponudniki, ki
predložijo tehnično ustrezno in sprejemljivo
prvostopenjsko ponudbo, bodo povabljeni
da predložijo drugostopenjsko ponudbo.
b) Drugostopenjska ponudba bo zajemala korigiran tehnični del ponudbe, skupaj
z vsemi spremembami, ki jih je Investitor
zahteval, kot so bile evidentirane v Memorandumu, podpisanem na zgoraj omenjenem sestanku, ali kot je potrebno, da se
zajamejo eventuelne spremembe k razpisni
dokumentaciji, nastale po predaji prvostopenjske ponudbe ter komercialni del ponudbe.
Prvostopenjske ponudbe predložite na
spodaj navedeni naslov pred ali 6. aprila
1998, ob 12. (po lokalnem času). Javno
odpiranje ponudb bo v “Stekleni dovrani“, v
prostorih Slovenskih železnic d.d. na spodaj navedenem naslovu, istega dne ob
12.30 popoldne. Ponudbe se odprejo v prisotnosti predstavnikov ponudnikov, ki želijo
prisostvovati odpiranju.
Vse drugostopenjske ponudbe mora
spremljati varščina za resnost ponudbe v
višini 500.000 ECU ali v protivrednosti tega
zneska v konvertibilni valuti in morajo biti
predložene na spodaj navedeni naslov pred
ali ob uri na dan, navedenem v Obvestilu za
predložitev drugostopenjskih ponudb, ko
bodo odprte v prisotnosti ponudnikov, ki
željo prisostvovati odpiranju.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo vse
ostale informacije, pregledajo in kupijo
razpisno dokumentacijo na sedežu Slovenskih železnic, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Republika
Slovenija. Kontaktna oseba: Janez Prevc,
tel.
++386 61 301 919,
fax:
++386 61 13 35 150.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Slovenian railway project
Invitation for Tenders
for the Modernisation of Signalling
Equipment on the Ljubljana–Sežana
Line
This Invitation for Tenders follows the
General Procurement Notice for this project which was published as Supplement to
Procurement Opportunities, dated May
1997.
Slovenske železnice, d.d., has received
a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of ECU 44 million equivalent, in April 1994. The Loan was provided
for the project, with the total estimated cost
of ECU 66 million equivalent, to assist with
the rehabilitation of the Slovenian Railway
Network.
It is intended that part of the proceeds of
this Loan will be applied to eligible payments under the contract for the designing,
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supply, installation, carrying out of all related works for the modernisation of the traffic control system on the Ljubljana–Sežana
line, together with maintenance and training
of staff.
The Employer now invites sealed tenders for the following contract to be financed from part of the proceeds of the Loan:
– design, supply, installation, testing,
and commissioning of modern electronic
signalling and safety equipment and a centralised traffic control system on the Ljubljana–Sežana line, together with maintenance
and training of staff;
– and associated works.
Tenderers must satisfy minimum criteria
demonstrating that they have the technical,
financial and production capabilities to satisfactorily perfomr the contract.
The successful tenderer will be required
to meet, but not be limited to, the following
general quelification requirements:
a) average annual turnover as prime contractor (defined as billing for supply and installation of goods in progress and completed) over the last 5 years of ECU 20 million
or equivalent;
b) successful experience as prime contractor in the execution of at least 3 projects
of a nature and complexity comparable to
the proposed contract within the last 5
years.
Detailed qualifying criteria for personnel,
financial position, litigation history and jointventure requirements are specified in the
tender documents.
Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of a loan from the Bank is
open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan will not be used
for the purpose of any payment to persons
or entities, or for any import of goods, if
such payment or import is prohibited by a
decision of the United Nations Security
Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
Tender Documents may be obtained
from the address below on or after 17th
February 1998 upon payment of a non-refundable fee of USD 250 or equivalent in a
convertible currency, for the foreign tenderers, to the account no. 50100-620-13327620-59383/4 opened with Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg Republike 2 and for the local tenderers the counter
value of the fee in Slovenian Tolars (SIT)
applying the selling exchange rate of the
Bank of Slovenia, as of the date of payment, to the account no. 50100-6015014744. A receipt of Nova Ljubljanska
banka, or in the case or payment by bank
transfer, a fax copy of the confirmed transfer, will be accepted as evicence of payment. Upon request, the documents will be
promptly despatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery. Only parties who purchase the Tender
Documents will be considered eligible to
submit tenders.
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A two stage tender procedure will be
adopted and will proceed as follows:
(a) the First Stage tender will consist of
a technical proposal only, without any reference to prices, and a list of any deviatitons to the technical and commercial conditions set forth in the tender documents
or any alternative technical solutions a tenderer wishes to offer, and a justification
therefor, provided always that such deviations or alternative solutions do not change the basic objectives of the project. Following evaluation by the Employer of the
First Stage tenders, the Employer will invite each tenderer who meets the qualification criteria and who has submitted a technically responsive tender to a clarification
meeting. The proposals of all such tenderers will be reviewed at the meeting and all
required amendments, additions, deletions
and other adjustments will be noted and
recorded in a Memorandum. Only qualified tenderers submitting a technically responsive and acceptable First Stage tender
will be invited to submit a Second Stage
tender.
(b) the Second Stage tender will consist
of an updated technical tender incorporating all changes required by the Employer
as recorded in the Memorandum to the clarification meeting or as necessary to reflect
any amendments to the tender documents
issued subsequent to submission of the First
Stage tender; and the commercial tender.
First Stage tenders must be delivered
to the address below on or before 6 April
1998 at 12.00 noon (local time). The Public Opening of Tenders will take place in
the “Steklena dvorana” at the Headquarters of Slovenske Železnice, d.d., on the
same day at 12.30 p.m. in the presence of
representatives of tenderers who wish to
attend.
All Second Stage tenders must be accompanied by a Tender Security of ECU
500.000 or its equivalent in a convertible
curreny, and must be delivered to the address below on or before the time and
date of the submission deadline specified
in the Letter of Invitation to submit Second
Stage tenders, at which time they will be
opened in the presence of the tenderers’
representatives who wish to attend.
Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the Tender Documents starting from
17. 2. 1998 at the Headquarters of Slovenske Železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenia.
Contact Person: Janez Prevc, tel.
++386 61 301 919, fax ++ 386 61 13 35
150.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 00203 2/98
Ob-684
Občina Laško razpisuje, na podlagi 13.
člena statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št.
34/95) in 42. člena zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92)

javni razpis
za podelitev koncesije na področju
osnovnega zdravstva: zobozdravstvo
odraslih, otrok in mladine na območju
Rimskih Toplic
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje
razpisane dejavnosti (zdravnik stomatolog),
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ni v delovnem razmerju,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljenje zdravstvene
službe oziroma poklica,
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre,
Šteje se, da ima kandidat za koncesionarja zagotovljene ustrezne prostore in
opremo tudi, če sklene pogodbo o najemu
oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim
zavodom oziroma drugo pravno ali fizično
osebo.
Kandidati pošljejo vloge z dokazilio izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270
Laško , s pripisom: za koncesijo.
O izbiri koncesionarja bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po sklepanju o podelitvi
koncesije na seji Občinskega sveta Laško.
Občina Laško
Ob-654A
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana in EU - Phare program, enota za ekonomski sektor objavljata
javno zbiranje ponudb
za prevajalske storitve prevajanja
zakonov, smernic, odločitev in
priporočil Evropske zakonodaje iz
angleškega jezika v slovenski jezik, kot
tudi prevajanje slovenske primarne in
sekundarne zakonodaje iz slovenskega
v angleški jezik
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (v
nadaljevanju Ministrstvo), vodi delovno skupino “Industrijska politika” za prilagajanje
slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske
unije kot tudi sodeluje v delovnih skupinah
na področju prostega pretoka blaga in storitev. Poleg vodenja in sodelovanja v delovnih skupinah, ministrstvo vodi Pododbor za
trgovino in industrijo med Evropsko unijo in
Slovenijo.
Namen javnega zbiranja ponudb je zagotoviti strokovno prevajanje in izdelavo terminološkega slovarja prevedenih gradiv.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb za
prevajanje
Predmet javnega zbiranja ponudb je
prevajanje EU gradiv (zakonov, smernic,
odločitve in priporočila) kot tudi ostala gradiva za uradne sestanke Ministrstva in EU
delegacij iz angleškega v slovenski jezik in
obratno v rokih, predlaganih s strani Ministrstva.
2. Orientacijska vrednost prevajalskih del
Orientacijska vrednost prevajalskih del
je 33,000.000 SIT.
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Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del, kot tudi skleniti več pogodb s prevajalskimi organizacijami oziroma pisarnami in neodvisnimi prevajalci.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca usposobaljanja
Na razpis se lahko prijavijo prevajalske
pisarne, prevajalske organizacije in neodvisni prevajalci, ki so registrirani v Sloveniji in
državah Evropske unije in imajo izkazane
izkušnje na področju prevajanja. Pri izbiri
izvajalcev bo komisija upoštevala naslednje
kriterije:
– izobrazbena struktura prevajalcev (najmanj VII stopnja izobrazbe Filozofske fakultete – smer prevajanje),
– informacijska usposobljenost prevajalske organizacije,
– reference na področju prevajanja
(predložiti dokazila o številu avtorskih strani
prevodov),
– specifične reference na področju zakonodaje EU,
– cena na stran prevajanja. Cena je lahko v skladu z navodili in cenikom Društva
znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije,
– zaželene so izkušnje s Službo Vlade
za prevajanje in prevajalskim oddelkom pri
Službi Vlade za evropske zadeve,
– možnost dodatnega prevajanja EU dokumentov iz francoskega jezika v slovenski
jezik.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba naj vključuje naslednje:
– program in metodologija prevajanja,
– reference prevajalske pisarne/organizacije,
– življenjepisi prevajalcev, ki bodo neposredno vključeni v prevajanje;
– izpis iz sodnega registra z dokazili o
registraciji,
– cenik storitev,
– terminski plan oziroma časovna angažiranost prevajalcev za dokumente ki jih bo
predložilo Ministrstvo,
– osnutek pogodbe.
5. Rok za prijavo
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v dveh izvodih v zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako “Ne
odpiraj!” Prijava na razpis “Prevajanje EU
zakonodaje”.
Ponudbe na razpis je potrebno poslati v
roku petnajst dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Odpiranje ponudb to tretji
delovni dan po izteku roka za predložitev
ponudb to je 3. marca 1998.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije posreduje Jože Holešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik
od 8. do 10. ure.
EU – PHARE program, enota za
ekonomski sektor in Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti

Št.

Ob-654B
The Ministry of Economic Affairs, Kotnikova 5, Ljubljana and the EU – PHARE Programme, Economic Unit are announcing
Public tender for translating
regulatives, directives, decisions and
recommendations of the EU from
English to Slovene language and
translating the Slovenian primary and
secondary legislation from Slovene to
Englsih
The role of the Ministry of Economic
Affairs (in following – the Ministry) arising
from the Accession of Slovenia to the EU, is
to conduct the working group “Industrial Policy” for the approximation of the Slovenian
legislation to the EU, to participate in the
working group “Free movement of Goods
and Services” as well as to participate in
other working groups for the approximation
of law. Beside that, the Ministry conducts
the Sub-Committee on Industry and Trade
between the EU and Slovenia.
The purpose of this public tender is to
get professional translation of documents
as well as to gain useful English-Slovene
and Slovene-English dictionary of terms
from translated documents.
1. Subject
The subject of this public tender is translation of the EU documents (regulatives,
directives, decisions and recommendations)
and other materials from English to Slovene
and vice versa, needed for the official meetings between the Ministry and the EU delegation in terms determined by the Ministry.
2. Price
The total price of translation work is approximately 33,000.000 SIT.
The Ministry retains the right to reduce
the extent of work and to determine the
number of contracts signed with the translation organisations, offices or independent translators (no exclusive right to one
party).
3. Criteria for selection
The public tender is fully opened to application to any translation organisations,
translation offices or independent translators of proved working experiences in translation and registered in Slovenia or in the
EU countries.
Criteria for the selection are:
– level of education (at least the BA in
Englsih – the Facutly of Arts or any other
equal Faculty in the EU – emphasise on
translation);
– qualifications of translation organisation working with PC (computer literate) and
other modes of information technology (internet, etc.);
– references in translation (certificates
or any other confirmation of number of translated units/pages are necessary);
– any other specific references in the
field of the EU legislation;
– price per page – price can be quoted
in accordance with the instructions and pri-
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ce list of the Society of scientific and technical translators of Slovenia;
– experiences in co-operating with the
Government translation Service and the
Translation department at the Government
Service for the EU Affairs, are wanted;
– additional possiblility for translating the
EU document from French to Slovene.
4. Application
Application should include:
– programme and methodology of translation work,
– references of translation organisation/office/independent translator,
– curriculum vitae of translators directly
involved in translation work,
– registration certificate from the court
or any similar institution, showing the organisation is registered for translation services,
– price list,
– time schedule, i.e. time involvement of
translators for documents presented by the
Ministry,
– draft of the agreement.
5. Term for application
Any interested translation organisations,
offices or independent translators should
send their applications to the public tender
to the following address: The Ministry of
Economic Affairs, Kotnikvoa 5, 1000 Ljubljana, Slovenia.
The application should be sent:
– in two copies,
– in sealed envelopes with the sign “Do
not open! Application to the public tender
“Translation of the EU legislation” on the
front page of each envelope.
Afther the public tender is issued in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
(“Uradni list Republike Slovenije”), the applications should be sent in 15 days from
that date. The opening of the applications
will be on the third working day after the
expire date, i.e. on 3 March, 1998.
The applicants will be informed about
the results in 15 days at the latest, from the
date of the opening.
Fro any further information call Mr. Jože
Holešek, on telephone (+386) 61/178-3257, every working day from 8.00 a.m. to
10.00 a.m.
EU – PHARE Programme, Economic
Unit and the Ministry
of Economic Affairs
Ob-655
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pri obnavljanju lupin
v okviru akcije Ljubljana – moje mesto
Po programu Ljubljana – moje mesto je
namenjenih za sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh objektov 35,000.000 SIT.
Merila za vrednotenje in izbor posameznih stavb so naslednja:
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1. Pomen objekta z vidika kulturne dediščine – arhitekturnega stila; 0-3 točk.
2. Ambientalni pomen objekta v veduti
mesta, npr. stavbe v Stari Ljubljani, na Kongresnem trgu, stavbe ob nabrežju Ljubljanice ali v secesijskem predelu ob Miklošičevi
ul. ali drugje po Ljubljani; 0-2 točk.
3. Zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov; 0-2 točk.
4. Pomen stavbe z vidika dejavnosti, če
ima le-ta tudi širši pomen za mesto; 0-3
točk.
5. Dotrajanost stavbe – v poštev pridejo
le lupine stavb, ki so po dotrajanosti potrebne obnove: 0-2 točk.
6. Investicijsko manj zahtevne stavbe –
z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim
več stavb: 0-2 točk.
7. Sodelovanje na razpisu LMM v preteklih letih; 0-1 točk.
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.
Financiranje:
Ta del akcije Ljubljana – moje mesto
financira Mestna občina Ljubljana – v višini
25% preostala sredstva mora zagotoviti sam
lastnik stavbe.
Fizičnim lastnikom objektov, stanovanj
ali poslovnih prostorov se za objekte, ki so v
ožjem mestnem središču za lokacije: v starem mestnem jedru (Mestni trg, Stari trg,
Gornji trg, Hribarjevo nabrežje. Novi trg,
Kongresni trg, Cankarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje) nameni namesto 25%
sredstev sofinanciranja, sredstva v višini
33%, preostala sredstva pa lastnik prav tako zagotovi sam.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so naslednji:
– objekt mora biti pomemben z vidika
kulturne dediščine v smislu 1. in 2. točke
tega razpisa,
– zagotovilo lastnikov in uporabnikov za
75% sofinanciranje.
Lastnik mora predložiti:
– izjavo o zagotovitvi preostalih 75%
sredstev;
– izjavo, da soglaša, da bo izvajalec del
izbran na podlagi razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika skladno z zakonom o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
– dokazilo o lastništvu ali solastništvu objekta;
– v objektu z več lastniki soglasje preostalih lastnikov za obnovo oziroma izjavo o
zagotovitvi preostalih 75% sredstev vseh
lastnikov;
– dokazilo o plačilu v višini 25.000 SIT
za objekt, za resnost ponudbe, ki se nakaže
na žiro račun št. 50100-637-813003 MOL
– Mestna uprava,
– ta sredstva se v primeru, da je objekt
vključen v akcijo Ljubljana moje mesto upošteva kot delež pri zagotavljanju sredstev s
strani lastnikov. V primeru, da objekt ne bo
izbran, se vplačana sredstva vrnejo na račun lastnika objekta v roku 30 dni po poteku razpisa, zato je potrebno v vlogi navesti
tudi žiro račun, kamor se sredstva vrnejo. V

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
primeru, da je objekt uvrščen v akcijo in da
lastnik ali lastniki odstopijo od izvedbe oziroma od podpisa gradbene pogodbe, se
sredstva zadržijo in se ne vrnejo lastniku
objekta.
Rok za pisne prijave po tem natečaju je
vključno do 16. 3. 1998. Javno odpiranje
ponudb bo dne 18. 3. 1998 ob 13. uri v
prostoru pred sejno sobo 143/I., Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in plačilom.
Vse dodatne informacije zainteresirani
dobijo na: Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem in okolje,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 061/133-6288 oziroma na Imovini, d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, tel. 061/125-61-66 ali 061/12646-00 int. 209, vsak ponedeljek in sredo
od 10. do 12. ure.
O izidu natečaja bodo v 15 dneh po
končanem natečaju obveščeni vsi interesenti za sofinanciranje.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
z oznako “Javni natečaj – Ne odpiraj – za
25-odstotno sofinanciranje” na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.
Mestna občina Ljubljana
Št. 40300-18/97
Ob-656
Na podlagi določbe 3. člena zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97) Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1998
I. Predmet razpisa
Sprejemanje prošenj za izdajo poroštev
Republike Slovenije za posojilne in druge
obveznosti domačih pravnih oseb v letu
1998.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo poleg meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95 in 18/95) zahtevalo izpolnjevanje še
naslednjih pogojev:
– poroštvo bo namenjeno programom
prestrukturiranja kmetijske proizvodnje in živilske pridelave in programom povečanja
njihove konkurenčne sposobnosti ter proizvodnji, namenjeni za izvoz,
– za poroštvo ne morejo kandidirati pravne osebe v lasti Republike Slovenije, Sklada za razvoj in pravne osebe, ki imajo neporavnane obveznosti do države.
II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec)

ni mogla izterjati na noben drug zakonit način.
2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.
3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.
4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvršen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije,
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne),
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,
– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso podani razlogi za uvedbo stečajnega postopka,
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija,
terjatev, zastava vrednostnih papirjev
ipd.).
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leto 1996 in 1997
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1998.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodajalec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.
7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodatne informacije.
III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznosti z dospelostjo do sedmih let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:
– za kratkoročne kredite ne presega
TOM +7%,
– za dolgoročne kredite ne presega Tom
+9%.
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
kredit z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo. Postopek za plačilo provizije je predpisan z navodilom, objavljenim v Uradnem listu RS; št. 15/96.
IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:
– izvajajo programe prestrukturiranja in
povečevanja konkurenčne sposobnosti v
skladu s sprejeto strategijo razvoja slovenskega kmetijstva,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– izvaja programe, namenjene izvozu,
– so utrpele izpad dohodka zaradi škode po naravnih nesrečah.
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokovne obveznosti in če je iz dokumentacije, priložene zahtevku, razvidno, da je
izkoristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.
Zahtevku za izpolnitev poroštvene obveznosti morajo biti priloženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.
VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 2. 6. 1998 oziroma do porabe poroštvene kvote
950,000.000 SIT.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z imenom
in naslovom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis – javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije”.
Prvi rok za odpiranje prijav je 18. 3.
1998 ob 10. uri ostali roki za odpiranje
prijav pa vsak prvi torek v mesecu ob 10. uri
v sejni sobi št. 713 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana Dunajska
56-58.
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska
oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Boženi Majzovski, telefon 17890-75 ob torkih, sredah in četrtkih od 9. do
11. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-657
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje individualne
udeležbe podjetij na specializiranih
sejmih/predstavitvah v tujini
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije Kotnikova 5, Ljubljana, kot financer.
2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
spodbud za individualno udeležbo slovenskih podjetij na specializiranih sejmih/predstavitvah v tujini v letu 1998. Posamezno

Št.

podjetje lahko kandidira za sredstva z največ dvema sejmoma/predstavitvama.
S tem razpisom želimo spodbuditi podjetja k izvedbi teh projektov. Sofinanciranje
je zgolj spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.
3. Pogoji za sofinanciranje:
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo slovenska
podjetja, ki se ukvarjajo z izvozom blaga
oziroma storitev.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,
– projekti s področja turizma.
b) Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta.
Prednost pri izbiri bo imela udeležba na
specializiranih sejmih/predstavitvah na novih trgih.
c) Višina dodeljenih nepovratnih sredstev
bo določena v odvisnosti od števila projektov, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem.
Znašala bo od 10% do 20% vrednosti projekta, vendar ne bo presegla zneska 1,5
mio SIT na posamezen sejem/predstavitev.
d) Stroški, ki jih bo Urad sofinanciral obsegajo:
– najem razstavnega prostora,
– projektiranje, postavitev in demontaža
stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega
materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in
stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eksponatov,
– vpis v katalog,
– predstavitvena publikacija,
– posebne predstavitve, sprejemi in tiskovne knference (zakup prostorov, najem
opreme za ovzočenje in prevajanje, stroški
prevajanja, priprava za tisk vabil),
– najem predalov v tiskovnem centru za
promocijske materiale.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
4. Predlagane projekte bo na podlagi
meril iz 3.b točke ocenila in razvrstila po
kvaliteti razpisana komisija, sestavljena iz
uslužbencev Urada in zunanjih strokovnjakov. Število projektov, ki jih bo Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije
sofinanciral in višina sofinanciranja bo določena s strani Urada po sprejemu proračuna za leto 1998. Izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov, če bodo le ti uspešno
dokončani in če bo obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
projekta, vendar ne kasneje kot 13. 11.
1998, skupaj z dokazili o realizaciji marketinškega projekta.
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5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular in navodila za
pripravo vlog na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, tel. 061/17-83-557, faks 061/1783-599, e-mail:tipo@meor.sigov.mail.si.
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti dostavljena na gornji naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 18. 3. 1997 v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis”, z navedbo “sejmi/predstavitve”. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.
6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v prostorih Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, dne 20. 3. 1998. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o javnih naročilih. Nosilci projekta bodo obveščeni o rezultatih razpisa najpozneje do
20. 5. 1998.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Ob-658
Na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998 (Ur. l. RS, št.
87/97) in odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98), objavljamo
javni razpis
za oddajo subvencij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
18-88-355, faks 18-88-367.
2. Predmet razpisa:
– subvencioniranje energetskih pregledov podjetij, ustanov in večstanovanjskih objektov – zanj lahko kandidirajo podjetja, javne ustanove oziroma upravitelji večstanovanjskih zgradb,
– subvencioniranje energetskih zasnov
lokalnih skupnosti – zanj lahko kandidirajo
občine, ki so izvajalca energetske zasnove
izbrale na podlagi javnega razpisa,
– subvencioniranje študij izvedljivosti za
projekte učinkovite rabe energije in soproizvodnje toplote in elektrike –zanj lahko kandidirajo podjetja, javne ustanove oziroma
upravitelji večstanovanjskih zgradb.
Za odobritev subvencije, morajo prosilci
predložiti pogodbo o izvajanju energetskega
pregleda, študije izvedljivosti oziroma energetske zasnove z izvajalsko organizacijo.
Natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so našteti v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije posreduje pri Agenciji Republike Slovenije za učinkovito rabo

Stran

1090 / Št. 11 / 13. 2. 1998

energije Dragotin Živkovič vsak ponedeljek
od 9. do 12. ure na telefonu 061/18-88206.
3. Okvirna višina sredstev: 23,000.000
SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od marca 1998 do konca leta 1998.
5. Rok v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane
vloge, ki bodo vložene najkasneje do ponedeljka pred javnim odpiranjem do 15.
ure v tajništvu na naslovu Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo eenrgije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Ponudba – Ne
odpiraj!” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog, komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo 10. 3.
1998, nato pa vsak drugi torek v mesecu
do porabe razpisanih sredstev, na naslovu:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 12. uri v sejni sobi
Agencije.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delovnik od 8. do
15. ure.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Ob-659
Občina Ravne - Prevalje, Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v Občini Ravne Prevalje v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza občine Ravne - Prevalje,
– zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,
– vrtec in šola.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ravne - Prevalje,
– da imajo usklajena pravila (statut) z
novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),
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– da imajo odločbo Upravne enote
Ravne na Koroškem o registraciji društva,
– da imajo plačano članarino in evidenco svojih članov za tekoče leto.
II. V letu 1998 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke “Zlati sonček”,
tečaji plavanja in smučanja ter občinska šolska tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami.
2. Šport nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
3. Športno-rekreativno dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacija množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev.
4. Kakovostni šport odraslih v individualnih športnih panogah, kolektivnih športnih
panogah in organizacijo športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
5. Odprtje šolskih telovadnic ob sobotah in nedeljah za izvajanje organiziranih
športnih programov.
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov.
7. Večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno
društvo, klub ali športna zveza na območju
občine Ravne-Prevalje,
– iz proračuna se organizatorju sofinancira samo ena večja prireditev,
– prireditev mora biti najavljena vsaj mesec dni pred njeno izvedbo.
8. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
9. Mednarodno sodelovanje na področju športa:
– potrebno je predložiti podatke o društvu, s katerim sodeluje in program sodelovanja.
10. Športne prireditve posebnega pomena za Občino Ravne-Prevalje.
11. Investicije in investicijsko vzdrževanje:
– sofinancirali bomo nujna investicijskovzdrževalna dela na športnih objektih, ki so
v upravljanju Javnega zavoda za šport Občine Ravne-Prevalje in tiste objekte, kjer poteka organizirana športna vadba.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za sofinanciranje športnih programov v Občini Ravne-Prevalje.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Občine Ravne-Prevalje, bo
le-ta v njihovem imenu kandidirala na razpis
za pridobitev sredstev pod 1., 2., 3. točko
druga alinea, 6. in 8.
IV. Rok za prijavo je 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
V. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov pošljite v dveh izvodih v zaprti kuverti na naslov: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom “Javni razpis –
šport”.
VI. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Uradu za družbene dejavnosti Občine Ravne-Prevalje, tel. 0602/23821 int. 249 in Športni zvezi Na gradu 6,
Ravne na Koroškem, telefon: 0602-23332.
VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
Občina Ravne-Prevalje
Ob-681
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje del (Ur. l. SRS, št. 27/85) objavlja Iskrainvest, d.d., Stegne 25a, Ljubljana
javni razpis
za dobavo računalniške opreme in
izgradnjo računalniške mreže
1. Investitor: Iskrainvest, d.d., Stegne
25a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava računalniške opreme, izgradnja računalniške mreže in vzpostavitev sistema za delovanje kot
osnovo za instaliranje uporabniških aplikacij
na lokaciji Stegne 25a, Ljubljana.
3. Orientacijska cena je 7,000.000 do
8,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo prvih pet delovnih dni od dneva objave pri Henriku Maroltu na podlagi predhodnega naročila po faksu 061/151-12-29,
oziroma tel. 061/151-11-33, int. 213.
5. Rok za izvedbo je 30. 4. 1998.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran po
naslednjih kriterijih:
– skladnost z razpisnimi pogoji,
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– reference.
7. Rok za oddajo ponudb je 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS na naslov investitorja.
8. Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti s pripisom “Za razpis – oprema”.
9. Odpiranje ponudb bo 12. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 12. uri v sejni
sobi investitorja, Stegne 25a Ljubljana, oziroma prvi naslednji delovni dan če pade rok
na dela prosti dan.
10. Ponudnike bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Iskrainvest, d.d., Ljubljana
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-9
Kovinska oprema KO-OP Mojstrana,
Alojza Rabiča 58, Mojstrana, 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. 3 z dne 17. 1. 1998 in
Gorenjskem glasu dne 13. 1. 1998. Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na
oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 13. 3. 1998.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po tel. 064/891-019 in 891-060 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Katnik.
Kovinska oprema KO-OP
Mojstrana, d.o.o.

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-671
Družba Vemark, storitvena družba,
d.o.o., Titova 91, Slovenska Bistrica, ki je
vpisana v registru gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl.
1/08241/00 v skladu z določili 454. člena
zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z dne 13. 1. 1998.
Osnovni kapital družbe v višini
9,490.000 SIT se zniža za 7,990.000 SIT,
tako da znaša osnovni kapital družbe sedaj
1,500.000 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti oziroma vrne edinemu družbeniku.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe,
da se zglasijo na sedežu družbe na naslovu
Titova 91, Slovenska Bistrica in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem ne soglašajo, se poravna njihove zahtevke.
Vemark, d.o.o., Slovenska Bistrica

Št.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-611
Energoengineerin, d.d., podjetje za inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih
projektov, Ljubljana, Železna cesta 16, sklicuje izredno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo 13. 3. 1998 ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Železna cesta 16/I.
Dnevni red
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in prisotnosti posameznih oseb.
2. Izvolitev predsednika skupščine, notarja, zapisnikarja in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Na predlog direktorja družbe skupščina
izvoli oziroma imenuje:
a) za predsednika skupščine – dr. Petra
Falatova,
b) za notarja – notarko Nado Kumar,
c) za zapisnikarja – Majo Hartner,
d) za preštevalca glasov – Catarino Ošlaj.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 1994.
Predlog sklepa:
a) po predlogu direktorja družbe in mnenju nadzornega sveta družbe se letno poročilo družbe za poslovno leto 1994 ne sprejme,
b) nazdorni svet družbe na podlagi obravnavanih pisnih poročil bivšega vodstva družbe o zahtevani predložitvi relevantnih listin
in/ali pojasnil o smotrni uporabi sredstev
in/ali sklenitvi pogodb po posameznih postavkah, razvidnih iz 5. točke notarskega
zapisnika o seji družbe z dne 22. 12. 1997
predlaga, da se letno poročilo družbe za
poslovno leto 1994 ne sprejme in nalaga
direktorju družbe, da podvzame vse potrebne ukrepe za zaščito premoženjskih interesov družbe.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Delničar lahko za udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice pooblasti tretjo osebo, ki je dolžna pred pričetkom
skupščine pooblastilo deponirati na sedežu
družbe.
Energoengineering, d.d., Ljubljana
direktor
Št. 11768
Ob-612
Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi, sklicuje
11. redno skupščino
Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo v petek, dne 20. 3. 1998 ob 8. uri
v sejni sobi družbe v Zagorju ob Savi, C. 9.
avgusta 59.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izvedbo glasovanja ter potrdi notar.
2. Poročilo o izvedbi sklepov 10. redne
seje skupščine z dne 20. 11. 1997.

11 / 13. 2. 1998 / Stran 1091
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o izvedbi sklepov 10. redne seje
skupščine z dne 20. 11. 1997.
3. Sprememba imena firme družbe in
statutov družbe v zvezi z imenom firme.
Predlog sklepa: spremeni se ime firme
družbe.
Spremeni se statut družbe v določbi o
imenu firme.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Zagorju ob Savi, C. 9. avgusta 59,
v času od 8. do 14. ure.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za glasovanje na skupščini je, da delničar najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavi
udeležbo. Udeležbo mora prijaviti v tajništvu
uprave družbe.
Prijavo udeležbe mora delničar dokazati
s potrdilom o lastništvu delnic, vrsti in številu delnic. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisno
pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati
ime, priimek in naslov pooblastitelja ter
pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblasitelja, za pravne osebe pa priimek,
ime in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji.
V primeru, da zasedanje skupščine ne
bo sklepčno, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 8.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi
uprava
Št. VII-96
Ob-613
Na podlagu 37. člena statuta družbe
“Hmezad” Kmetijstvo Žalec, d.d., uprava
sklicuje
2. sejo skupščine
“Hmezad” Kmetijstva Žalec, d.d.,
ki bo 13. marca 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe, Vrečerjeva 8, Žalec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: delo skupščine vodita
predsednik skupščine in njegov namestnik.
Preštevalki glasov sta: Jožica Likar in Darinka Nareks.
Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo.
2. Poslovanje družbe.
Predlog sklepa: sprejme se posredovan
sklep uprave.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe: Vrečerjeva 8,
Žalec, vsak delovnik od 11. do 12. ure, v
času objave do vključno dneva zasedanja.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali priporočeno dostavijo tako, da je sprejeta najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prijavljeni udeleženci se ob prihodu na
skupščino prijavijo pri Jožici Likar, in sicer
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pol ure pred pričetkom zasedanja, da s podpisom potrdijo svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hmezad kmetijstvo, Žalec, d.d.,
uprava družbe
Ob-678
Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe Strojegradnje Trbovlje, Vodenska c.
49, Trbovlje, uprava družbe in nadzorni svet
sklicujeta
7. redno skupščino
delniške družbe Strojegradnja Trbovlje,
ki bo v četrtek, 19. 3. 1998 ob 13. uri
na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska c.
49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo verifikacijske komisije.
3. Dopolnitev sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s konverzijo terjatev
upnikov iz sklenjene prisilne poravnave.
4. Sprememba imena družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe, tako da se glasi STT Strojegradnja, Tovarna gradbenih in transportnih strojev in
naprav, d.d., skrajšana firma je STT Strojegradnja, d.d.
5. Spermembe statuta.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi
sklepi se spremeni statut družbe, Strojegradnja, d.d., Trbovlje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 16. 3. 1998
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30 in na
istem mestu.
Pooblaščenci delničarjev so dolžni do
začetka zasedanja skupščine predložiti
pooblastilo.
Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava in nadzorni svet
Ob-679
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Plama-pur, d.d., Podgrad, začasna
uprava vabi delničarje na
1. sejo skupščine
delniške družbe Plama-pur, d.d.,
Podgrad,
ki bo v ponedeljek, 16. 3. 1998, ob 12.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
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Začasna uprava otvori skupščino, d.d.,
in ugotovi, da je sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se izvolijo delovni organi skupščine
v sestavi: predsednik Leonardo F. Peklar,
preštevalca glasov Erika Logar in Matjaž Košir. Na skupščini je prisoten notar Aleksander Ternovec.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik skupščine v predloženem
besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o poteku lastninske preobrazbe podjetja z ugotovitvami
o vpisu in vplačilu delnic ter seznanitev s
poročilom o reviziji kupnine v podjetju.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s potekom lastninske
preobrazbe podjetja in seznani s poročilom
o reviziji kupnine v podjetju.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predlaganem besedilu.
6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993, 1994 in 1995 ter sprejem
letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani z letnimi poročili za leto 1993, 1994, 1995 in sprejme
letno poročilo za leto 1996 v predlaganem
besedilu.
7. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme naslednja delitev dobička:
Ustvarjen dobiček v obdobju 1993–
1996 in revaloriziran do 31. 12. 1997 znaša 114,527.621,40 SIT,
34.339,900 SIT oziroma 29,98% se ga
izplača v obliki dividend delničarjem (50 SIT
bruto na delnico),
80,187.721,40 SIT oziroma 70,02%
dobička ostane nerazporejenega.
Družba bo izplačala dividende delničarjem najkasneje v roku 45 dni od sprejema
sklepa o delitvi dobička, po stanju iz delniške knjige na dan 13. 2. 1998.
8. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic v naslednjem besedilu:
Družba oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% od vrednosti osnovnega kapitala
za namene iz 240. člena (prvi odstavek, 1–
3 alinea) zakona o gospodarskih družbah.
Sklad lastnih delnic se oblikuje iz naslova
prostih rezerv družbe. Nadzorni svet lahko
sprejme pravila poslovanja s skladom lastnih delnic.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje Podboršek –
Revizijska družba, k.d., Ljubljana, za revizorja družbe za poslovni leti 1997 in 1998.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) na predlog začasnega nadzornega
sveta se razreši člane začasnega nadzornega sveta v sestavi:
1. Bojan Gorjanc,
2. Stojan Grilj,
3. Marjan Tiselj,
b) na predlog začasnega nadzornega
sveta se izvoli člane nadzornega sveta v
naslednji sestavi:
1. Bojan Gorjanc,
2. Matjaž Prinčič,
3. Igor Bratina,
Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta – predstavniki zaposlenih:
4. Franc Dovgan,
5. Milan Mikolj.
11. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega svet se članom nadzornega
sveta določijo sejnine v višini 500 DEM za
predsednika in 300 DEM za člane NS.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred izvedbo skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 11. 3. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni
na sedežu družbe od 16. 2. do 13. 3. 1998,
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure
pri Orjani Križman.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Plama-pur, d.d., Podgrad
začasna uprava
Ob-680
Skladno z določili 18. člena statuta Hermes Plus, d.d., sklicujem
8. redno skupščino
Hermes Plus, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 16. marca 1998 na
sedežu družbe Hermes Plus, d.d., na Šlandrovi ulici 2, Ljubljana-Črnuče, ob 16.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
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2. Poročilo o delu nadzornega sveta v
letu 1997.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo:
– Peter Testen,
– Igor Švent,
– Franjo Bizjak,
– Pavel Kogovšek,
– Neven Bilobrk.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: nerazporejen dobiček v
znesku 99,781.480 SIT dosežen v preteklih letih se razporedi na naslednji način:
– da se del dobička v skupnem znesku
69,981.480 SIT nameni za izplačilo dividend v znesku 2.228 SIT na delnico, pri
čemer se izplačilo dividend izvrši v enakih
mesečnih obrokih do 31. 12. 1998, od
katerih prvi zapade v roku najkasneje 30 dni
od dneva sklepanja na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine delniške
družbe lastniki delnic družbe Hermes Plus,
d.d.,
– da se del dobička v znesku
19,800.000 SIT nameni za izplačilo enkratne nagrade v znesku 200.000 SIT vsakemu/ki delavcu/ki družbe in odvisnih družb,
ki so delovna razmerja v družbi sklenili/e
najkasneje do 30. 6. 1997 in so še vedno
zaposleni/e v družbi, razen za delavce, ki
imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi,
– da se del dobička v znesku
10,000.000 SIT nameni za izplačilo enkratnih nagrad delavcem družbe, kot bo to določila uprava družbe.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe Hermes Plus,
d.d., kot sledi:
Osnovni kapital: spremenita se prvi in
drugih odstavek 5. točke veljavnega statuta
družbe, tako da se glasita:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
314,100.000 SIT.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
31.410 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
V tretjem odstavku 5. točke se doda nova “j” alinea, ki se glasi:
g) povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s preoblikovanjem nerazdeljenega dobička v znesku 209,400.000 SIT
doseženega v letih 1994, 1995 in 1996,
po sklepu skupščine delničarjev z dne 23.
6. 1997.
Delnice: črta se peti odstavek 6. točke
veljavnega statuta.
Začasnice: spremenita se četrti in peti
odstavek 7. točke veljavnega statuta družbe, tako da se glasita:
“Do izdaje delnic bo družba delničarjem
izdajala potrdila o tem, koliko in kakšnih
delnic ima posamezni delničar.
Družba je dolžna izdati delničarjem nove
začasnice najkasneje v roku šestih mesecev po vsakokratni izdaji sklepa o vpisu
spremembe osnovnega kapitala družbe v
sodni register pristojnega sodišča.”

Št.

Vmesna dividenda: doda se nov, peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek 12. točke
veljavnega statuta družbe, tako da se glasi:
“Uprava družbe lahko med trajanjem poslovnega leta, po predhodni odobritvi nadzornega sveta družbe, na podlagi periodičnega obračuna s sklepom določi, da se delničarjem izplača vmesno dividendo.
Vmesno dividendo se sme izplačati le,
če letni poslovni obračun za poslovno leto
pred letom v katerem se bo izplačala izkazuje dobiček in se v tekočem letu dobiček
predvideva.
Kot vmesno dividendo se lahko izplača
največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv in
ne več kot polovico dobička doseženega v
preteklem letu.
Do izplačila vmesne dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so na dan sprejetja
sklepa o izplačilu vmesne dividende vpisani
v delniško knjigo družbe Hermes Plus, d.d.”
Sklic skupščine: spremenita se peti odstavek 18. točke veljavnega statuta družbe,
tako da se glasita:
“Dnevni red zasedanja skupščine se skupaj s predlogi sklepov objavi v sredstvih
javnega obveščanja najmanj trideset dni
pred zasedanjem skupščine.
Spremeni se osmi odstavek 18. točke
veljavnega statuta družbe, tako da se za
besedo pooblastilom pika nadomesti z vejico in za vejico doda besedilo, ki se glasi:
“ki ga je potrebno predložiti družbi najmanj deset dni pred zasedanjem skupščine.”
Zasedanje skupščine: spremeni se prvi
odstavek 19. točke veljavnega statuta družbe, tako da se glasi:
“Sejo skupščine vodi predsednik, ki ga
izmed delničarjev in njihovih pooblaščencev na predlog uprave izvolijo delničarji za
dobo enega leta. Delničarji na enak način
izvolijo tudi namestnika predsednika.”
Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala:
Doda se nov prvi, drugi, tretji, četrti, peti
in šesti odstavek 36. točke veljavnega statuta družbe, tako da se glasi:
“uprava je pooblaščena, da se v petih
letih po vpisu te spremembe statuta družbe
v sodni register poveča osnovni kapital družbe za 150,000.000 SIT, tako da skupaj
znaša 464,100.000 SIT z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vložke.
Za izdajo novih delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta družbe.
Po petih letih vpisa te spremembe statuta družbe v sodni register lahko skupščina
sprejme sklep o odobrenem kapitalu za nadaljnjih pet let po vpisu spremembe statuta
v sodni register, ki ga sprejme z najmanj
tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Kolikor se poveča odobreni osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vložke za 150,000.000 SIT
pred iztekom pet let od vpisa te spremembe
v sodni register, lahko skupščina sprejme
sklep o odobrenem kapitalu skladno z določili zakona o gospodarskih družbah za na-
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daljnjih pet let po vpisu spremembe statuta
v sodni register. Tudi to spremembo sprejme skupščina delničarjev družbe z najmanj
tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe v skladu s panožno kolektivno
pogodbo.
Uprava lahko s soglasjem nadzornega
sveta izključi v celoti ali deloma prednostno
pravico do novih delnic.”
Dosedanji prvi odstavek te točke postane sedmi odstavek.
Uprava: spremeni se četrti odstavek 27.
točke veljavnega statuta družbe, tako da se
glasi:
“Uprava šteje skupaj s predsednikom tri
člane do pet članov. Število članov uprave
določi nadzorni svet družbe in je odvisno od
poslovne politike družbe in trenutnih potreb.”
6. Poslovni plan za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni plan
za leto 1998 v predlaganem besedilu.
7. Nagrada članom nadzornega sveta za
poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: zunanjim članom nadzornega sveta se izplača nagrada v enkratnem znesku 12.000 DEM bruto v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila ter notranjim članom v višini 295.531 SIT bruto. Nagrada se
izplača 30 dni po sklepu skupščine.
Članom nadzornega sveta pripada za
vsako sejo sejnina v višini 500 DEM za posameznega člana nadzornega sveta, ki se
izplača po srednjem dnevnem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila. Sejnina se izplača po vsaki seji nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino si je mogoče ogledati vsak delovni dan v času od 9. do 12.
ure, do seje skupščine, pri poslovni sekretarki Saši Slapar.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala. Če ob času, ko je sklicana ta skupščina le-ta ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine dne 16. 3. 1998 ob 19.
uri v prostorih Hermes Plus, d.d., Šlandrova
ulica 2, Ljubljana-Črnuče.
Tedaj bo skupščina odločala ne glede na
procent zastopanega osnovnega kapitala.
Pravico do udeležbe na tem zasedanju
skupščine imajo delničarji oziroma njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
V primeru, da se namesto delničarjev
udeležijo zasedanja skupščine njihovi pooblaščenci, mora biti pooblastilo pisno.
Za udeležbo na zasedanju skupščine in
za uresničevanje glasovalne pravice je potrebna predhodna prijava pri poslovni sekretarki Saši Slapar, ki bo zbirala prijave do
pričetka zasedanja skupščine pri vhodu v
sejno sobo, kjer bodo prijavljeni delničarji
oziroma njihovi zastopniki tudi podpisali prejem glasovnic.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščeni se
morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom (osebno izkaznico, tujci s potnim
listom).
Hermes Plus, d.d.,
predsednik uprave
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Razne objave
Št. 600/98
Ob-619
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je na podlagi javnega razpisa za
zbiranje prijav za kolektivno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic (Ur. l. RS, št.
92/95) z odločbo št. 800-9/96 z dne
14. 11. 1997 izdal Združenju avtorjev in
nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP) dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih.
To dovoljenje se nanaša na javno priobčitev neodrskih pisanih del s področja književnosti (male pravice), reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo, kabelsko retransmisijo avtorskih del,
reproduciranje književnih del na fonograme
in videograme, dajanje v najem fonogramov
in videogramov, javno posojanje fonogramov s književnimi deli, reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk,
ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku, ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem ali periodičnem tisku ter reproduciranje in javno priobčitev del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
Dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic avtorjev v zvezi z reproduciranjem avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo
se nanaša samo na razdeljevanje nadomestil med upravičene avtorje. Urad je z začasnim dovoljenjem že pooblastil Avtorsko
agencijo za Slovenijo, Slovenska 47, Ljubljana, za pobiranje nadomestil za privatno in
drugo lastno reproduciranje avtorskih del.
Na tarifni del pravilnika ZAMP-a o honorarjih za uporabo njegovih avtorskih del je
Urad dal soglasje 14. 11. 1997. Ta pravilnik je bil skupaj s tarifo objavljen v Uradnem
listu RS, št. 81/97).
Urad RS za intelektualno lastnino,
Ljubljana
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Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
Ob-686
Zartic, d.o.o., pooblaščena agencija
Adriatic, d.d., Zalošče 10A, Dornberk, preklicuje naslednje police: pobotnica Z3- št.
129278, pobotnica Z3- št. 129283, zelena karta št. 394751, zelena karta št.
453723.
Št. 52/98
Ob-687
Šolski center Rudolf Maister preklicuje
žiga z naslednjo vsebino: Šolski center Rudolf Maister Kamnik, okrogle oblike in žig
št. 1, z napisom Srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, okrogle oblike.

prodajo rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske
banke
Prodajalec: OZ Obrtna, z.o.o., Slovenj
Gradec, Pohorska c. 21.
Predmet prodaje: 218 rednih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
13.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo
ponudbo.

Krepek Radovan, Svenškova 41, Maribor,
preklicuje
priglasitveni
list
064-0201/94. m-34
LOKO d.o.o., Črni potok 37, Šmartno
pri Litiji, preklicuje zavarovalno polico št.
0472741, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-11193
Leskovar Martina, Log 55, Ruše, preklicuje priglasitveni list št. 068-0017/93.
m-18
Leskovšek Albin, Sela 1, Podčetrtek,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-0234/94. p-11107
Mardžetko Stjepan, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-0671/94, izdan dne 18. 5.
1994. s-11243

Ob-688
Romb, d.o.o., Loška ul. 13, Maribor,
preklicuje štampiljko v obliki geometrijskega lika – romba: v zgornjem delu štampiljke
je ime firme ROMB napisano z velikimi tiskanimi črkami, katerega prekinjata po sredini napisa dve vzporedni vodoravni črti, v
sredini štampiljke je z malimi tiskanimi črkami napis, d.o.o., v spodnjem delu štampiljke je z velikimi tiskanimi črkami napis Maribor.

Muhal d.o.o., Pot na Fužine 11, Ljubljana, preklicuje štampiljko velikosti 4, 5 cm x
1, 5 cm z napisom Izvozno uvozno podjetje,
MUHAL, d.o.o., Ljubljana. s-11224

Ob-689
Manufaktura, d.d., Ljubljana, preklicuje
štampiljko z naslednjo vsebino: MANUFAKTURA LJUBLJANA, d.d., LJUBLJANA, Slovenska 28/I, POSLOVALNICA LINA – KLET,
Čopova 38, Ljubljana.

Optima leasing d.d., Dunajska 22, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
0467271, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-11058

Št. 128-1/98-2
Ob-690
Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik, preklicuje Službeno izkaznico – občinski nadzornik reg. št. 01/03-97, datum izdaje 24. 3.
1997, velja do 31. 12. 1998.
Brglez Franc, Štuhčeva 5, Slovenska Bistrica,
preklicuje
priglasitveni
list
50-1326/96. m-84

Ob-670
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja ponudbo za

Kravos Amedeo, Avtoličarstvo, Cesta 17,
Ajdovščina,
preklicuje
odločbo
št.
5844/0627/00-11 1995 z dne 6. 3.
1995. g-11089

Emini Fejzula, Slovenska 44, Maribor,
preklicuje
priglasitveni
list,
št.
064-2418/94. m-27
Fras Franc, Slovenska 4, Maribor, preklicuje priglasitveni list št. 064-2184/94.
m-61
Furman Jože, Hočko Pohorje 8, Hoče,
preklicuje priglasitveni list št. 064-2118/94.
m-12
Hartman Franc, Činžat 17, Fala, preklicuje priglasitveni list št. 068-0071/94.
m-11
Kapun Peter, Radvanjska 116, Maribor,
preklicuje štampiljko z vsebino SPLOŠNA
GRADBENA DEJAVNOST PETER KAPUN
S. P., RADVANJSKA 116, MARIBOR, elipsaste oblike. m-10

Opara Marjetka Trgovina Mare, Močnikova 5, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 28-1310/94, izdan dne 1. 7. 1994.
s-11057

Petek Vincenc, Križ 24/a, Komenda,
preklicuje
priglasitveni
list
št.
31301-17/95-KB, izdan 16. 1. 1995.
s-11098
Plestenjak Matevž s. p., Butanjeva 44,
Horjul, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-0503/94, izdan dne 11. 5.
1994. s-11253
Saleševič Ismet, Apihova 16, Ljubljana,
preklicuje overjeno kopijo licence za vozilo
Mercedes Benz, 1935 LS, reg. Lj-29-21U,
št. licence 004166/5288-LM34/1997, izdano dne 10. 12. 1997. s-11273
Saleševič Ismet, Apihova 16, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino AVTOPREVOZNIŠTVO, SALEŠEVIĆ ISMET s. p., APIHOVA 16, LJUBLJANA,
Tel.: 061/13-26-264. s-11274
Škrjanc Benjamin, Zg. Duplje 1a, Duplje, preklicuje vozno karto Duplje-Tržič-Radovljica. g-11166
Vidmar Anton, Cesta na Vrhovce 21b,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 28-1767/94, izdan dne 30. 12. 1994.
s-11031
Volčini Jože s. p., Borova ulica 9a, Domžale, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-1738/95, z dne 1/10-95. s-11067
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Geisler Elvis, Krožna pot 5, Maribor, potni list št. BA 293279, izdala UE Maribor.
p-11056
Ališić Enes, C. A. Tavna 22, Jesenice,
potni list št. AA 132701, izdala UE Jesenice. p-11043
Benko Robert, Rogoznica 16, Voličina,
potni list št. BA 592720, izdan 7. 2. 1997
pri UE Lenart. m-20
Božič Maša, Gradišče pri Vipavi 33, Vipava, potni list št. AA 425724, izdala UE
Ajdovščina. g-11051
Bojić Ratka, Trg na Stavbah 2, Litija,
potni list št. AA 952516, izdala UE Litija.
s-11041
Bolčina Noe Jožica, Gubčeva ulica 3,
Kranj, potni list št. AA 347524, izdala UE
Kranj. g-11338
Budinoski Voislav, Prešernova ul. 26, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 543759, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-11066
Bukovnik Marko, Britof 206, Kranj, potni list št. AA 138812, izdala UE Kranj.
s-11264
Čas Terezija, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, potni list št. AA 533815. s-11141
Čubej Dušan, Trg Marka Plenčiča 16,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI
102495, izdala UE Nova Gorica. g-11157
Džafić Asmir, Šlandrova 15, Moravče,
potni list št. AA 693955, izdala UE Domžale. s-11336
Dokljanov Florijana, Dimitrija Tucovića
109/a, Beograd, potni list št. AA 966533,
izdala UE Tolmin. p-11126
Došlo Nikola, Ulica Cankarjeve brigade
3, Grosuplje, potni list št. BA 734024, izdala UE Grosuplje. s-11332
Došlo Tatjana, Ulica Cankarjeve brigade
3, Grosuplje, potni list št. AA 944054, izdala UE Grosuplje. s-11333
Dvoršak Mirko, Frankolovska 4, Maribor, potni list št. BA 602975. p-11099
Gregorin Otilija, Ciril Metodov drevored
14, Ptuj, potni list št. AA 615944, izdala UE
Ptuj. g-11287
Grujić Predrag, Pod Lazami 17, Šempeter, potni list št. AA 125994, izdala UE Nova Gorica. g-11288
Grujić Predrag, Pod Lazami 17, Šempeter, maloobmejno prepustnico AI 117673,
izdala UE Nova Gorica. g-11289
Hasanbegović Bahrija, C. F. Prešerna
29, Jesenice, potni list št. AA 661923, izdala UE Jesenice. p-11057

Št.

Hriberšek Vida, Jerovškova 10, Maribor,
potni list št. AA 723894, izdala UE Maribor.
p-11007
Jagarinec Anica, Archinetova 7, Ljubljana, potni list št. AA 871150. s-11214
Jagarinec Miran, Archinetova 7, Ljubljana, potni list št. AA 112192. s-11213
Jakić Ivan, Bač 4a, Ilirska Bistrica, potni
list št. AA 97502, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-11255
Jakič Božana, Fabijanijeva 35, Ljubljana, potni list št. AA 596929. s-11145
Jazbec Brigita, Cankarjeva 9, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 148370, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-11127
Jazbec Marko, Cankarjeva 9, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 148371, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-11128
Jenko Ivan, Cankarjeva 17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 9306, izdala UE Nova Gorica. g-11334
Jerič Breda, Galetova ul. 29, Kokrica,
potni list št. AA 647493, izdala UE Kranj.
s-11134
Jevšnik Andrej, Šalek 84, Velenje, potni
list št. AA 264310, izdala UE Velenje.
p-11009
Jovanovič Urban, Ul. Angele Ljubičeve
1, Ljubljana, potni list št. AA 678151.
s-11133
Kadić Merima, Gradnikova c. 45, Radovljica, potni list št. BA 183154, izdala UE
Radovljica. g-11350
Kariž Peter, Trubarjeva 24, Ljubljana,
potni list št. AA 763439. s-11101
Kavazović Esmeralda, Litostrojska 4,
Ljubljana, potni list št. BA 520938. s-11151
Kavazović Šahbaz, Litostrojska 4, Ljubljana, potni list št. AA 604423. s-11150
Kocjančič Danijela, Adamičeva ul. 3, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 70440, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-11182
Kocjančič Jadran, Adamičeva ul. 3, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 687735, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-11181
Komel Anton, Šempas 27a, Šempas,
potni list št. BA 696456, izdala UE Nova
Gorica. p-11038
Kovačič Anita, Tržaška c. 401, Ljubljana, potni list št. BA 721179. s-11209
Košič Marijan, Na gmajni 20, Ljubljana,
potni list št. AA 92737. s-11201
Kranjec Dragica, Ižanska cesta 69b,
Ljubljana, potni list št. AA 827389. s-11036
Lugarič Milan, Dunajska cesta 101, Ljubljana, preklic preklica za potni list št. AA
875919, objavljeno v Uradnem listu št.
70/97. s-11077
Lukanc Jerneja, Kreljeva 12, potni list,
št. BA 230085. s-11357
Makovec Jožef, Pokopališka 41, Ljubljana, preklic preklica potnega lista št. AA
605084, objavljenega v Ur. l. RS, št.
51/97, s-51058. s-11271
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Marinič Nataša, Partizanska 15, Kanal,
maloobmejno prepustnico AI 44559, izdala
UE Nova Gorica. g-11159
Merc Thomas, Repišče 42, Ptuj, potni
list št. BA 203409. g-11291
Milavec Darko, Kidričevo nas. 24, Postojna, potni list št. AA 00389. p-11008
Mlinar Fran, Smlednik 15, Smlednik,
potni list št. AA 937183. s-11197
Muller Igor, Lackova 7, Maribor, potni
list št. BA 1138, izdala UE Maribor.
p-11006
Obajdin Marija, Retnje 36, Tržič, potni
list št. AA 190075, izdala UE Tržič. p-11039
Okorn Frančiška, Rašica 13, Ljubljana,
potni list št. AA 762523. s-11344
Okretič Nataša, Ul. O. F. 3, Koper, potni
list št. AA 513254, izdala UE Koper.
g-11211
Ovsenik Dolinar Barbara, Štihova 25,
Ljubljana, potni list št. AA 533117. s-11222
Ovsenik Nina, Štihova 25, Ljubljana, potni list št. BA 415223. s-11223
Pirečnik Jože, Podgorje 14/a, Velenje,
potni list št. AA 702196, izdala UE Velenje.
p-11010
Platiše Alida, C. v Zgornji log 14, Ljubljana, potni list št. BA 558566. s-11319
Platiše Bogdan, C. v Zgornji log 14, Ljubljana, potni list št. BA 66483. s-11320
Plut Max, Martina Krpana 12, Ljubljana,
potni list št. BA 379779. s-11106
Rebernik Snježana, Čokova ul. 5, Lucija, potni list št. AI 113650, izdala UE Piran.
g-11161
Rožman Marjan, Brezno 78, Podvelka,
potni list št. BA 0551308, izdala UE Radlje.
p-11044
Rogić Elvis, Društvena ul. 2, Ljubljana,
potni list št. BA 821195. s-11064
Rogić Zoran, Maurerjeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 312512. s-11321
Sekolec Tomi, Am Evangelienstein 11,
92318 Neumarkt, potni list št. AA 149961,
izdan dne 4. 4. 1992 v Mozirju. p-11133
Slavinec Boštjan, Pavlovski vrh št. 5,
Ivanjkovci, potni list št. BA 515017, izdala
UE Ormož. g-11290
Smajić Fatima, Kidričeva cesta 33,
Kranj, potni list št. AA 626277, izdala UE
Kranj. . p-11115
Sriča Damjan, Jakčeva 86, Ljubljana,
preklic preklica potnega lista št. BA
379975, objavljen v Ur. l. RS, št. 70/97, s70334. s-11097
Stanič Jan, Semedela 79/a, Koper, potni list št. BA 578196, izdala UE Koper.
g-11052
Starič Anton, Šentrupert 66, Šentrupert,
potni list št. BA 544940. s-11328
Šantelj Fida, Pod ostrim vrhom 1, Postojna, potni list št. AA 134249, izdala UE
Postojna. p-11052

Stran

1096 / Št. 11 / 13. 2. 1998

Šaraba Marija, Zg. Velka 113, Zgornja
Velka, potni list št. BA 419049, izdan
25. 11. 1994 pri UE Pesnica. m-35
Šaver Aldo, Ul. F. Kramarja 37, Šempeter, maloobmejno prepustnico AI 44734,
izdala UE Nova Gorica. g-11337
Šaver Marija, F. Kramarja 37, Šempeter, maloobmejno prepustnico AI 6998, izdala UE Nova Gorica. g-11158
Šetrovski Drago, Kampel 4/c, Koper,
potni list št. BA 226936, izdala UE Koper.
g-11340
Šinkovec Saša, Savska c. 51/a, Domžale, potni list št. BA 7792. s-11147
Škorjanc Blaž, Partizanska 16/c, Koper,
potni list št. AA 511203, izdala UE Koper.
g-11219
Šlibar Andrej, Dvorska vas št. 24, Begunje na Gorenjskem, potni list št. BA
369232, izdala UE Radovljica. g-11335
Šćepanović Danilo, Kidričevo nas. 18,
Postojna, potni list št. AA 405269, izdala
UE Postojna. s-11208
Trstenjak Franc, Jamna 11b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list št. AA 223918, izdala
UE Gornja Radgona. p-11112
Uhan Jožica, Molkova pot 19, Kamnik,
potni list št. AA 109517, izdala UE Kamnik.
s-11003
Valenčič Darko, Studeno 20, Postojna,
potni list št. AA 97573, izdala UE Postojna.
p-11005
Vdovič Aleš, Špičnik 40, Zgornja Kungota, potni list št. BA 446808, izdan 6. 8.
1997 pri SO Pesnica. m-26
Vidic Franc, Ul. 6. junija 9, Ivančna Gorica, potni list št. AA 667634, izdalaUE Grosuplje. s-11184
Vidic Vlasta, Ul. 6. junija 9, Ivančna Gorica, potni list št. AA 730368, izdala UE Grosuplje. s-11183
Zibelnik Jure, Bašelj 28b, Preddvor, potni list št. BA 702858, izdala UE Kranj.
s-11191
Zupan Bine, Zapuže št. 3/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list št. AA 903720, izdala UE Radovljica. g-11242
Žnidaršič Miha, Cafova 6, Maribor, potni
list št. AA 445456, izdala UE Maribor.
g-11054
Žunec Jasmina, Majaronova 22, Ljubljana, potni list št. BA 558291. s-11148

Druge listine

Alič Tanja, Trg svobode 23, Tržič, Integralovo mesečno vozovnico relacija Tržič Kranj. g-11096
Ambrožič Nataša, Na gmajni 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36802.
s-11315
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Andič-Malnar Leonida, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241353, reg. št. 171870, izdala UE
Ljubljana. s-11188
Andrejka Matija, Prevoje pri Šentvidu
107, Lukovica, potrdilo o usposobljenosti
vodenja čolna, izdala Luška Kapetanija Koper, št. 02/13-98/71. s-11245
Antelj Franc, Pečovje 12a, Štore, vozniško dovoljenje št. 1845. p-11109
Arzenšek Dušan, Celovška cesta 34,
Ljubljana, zaključno spričevalo 4. letnika
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1975.
s-11203
Avsenik Martin s. p., Begunje št. 2b,
Begunje na Gorenjskem, delovno knjižico
na ime Kunsterle Zvone, Brodarjev trg 5,
Ljubljana. g-11007
Avsenik Martin, s. p., Begunje št. 2b,
Begunje na Gorenjskem, delovno knjižico
na ime Novak Alojzij, Brodarjev trg 7, Ljubljana. g-11008
Bajželj Terezija, Britof 236, Kranj, preklic preklica potrdila o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, objavljenega v Ur. l. RS, št. 63/97, s-63368.
s-11322
Batič Rajmond, Volaričeva 40, Postojna,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-11250
Begič Tatjana, Veljka Vlahoviča 53, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84245, izdano 2. 2. 1994. m-38
Beltram Mateja, Kostanjevica na Krasu
2, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40036. g-11119
Berden Borut, Kunaverjeva ul. 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933145, reg. št. 171633, izdala UE Ljubljana. s-11155
Beti Urška, Grablovičeva ul. 34, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20067.
s-11130
Bisaro Rok, Tuji grm 23, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole, izdan leta
1995. s-11318
Bitenc Jaka, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36887.
s-11026
Bizjak Alenka, Na Vrtači 4, Lesce, preklic preklica vozniškega dovoljenja kat BGH,
št. 22484. g-11247
Bizjak Ljubo, Cirnik 2, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo za Srednjo kmetijsko
šolo Grm Novo mesto za šolsko leto
1991/92, 1992/93. g-11171
Biček Diana, Trubarjeva cesta 77, Ljubljana, spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1982, na ime Marin Diana. s-11142
Biček Diana, Trubarjeva cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971823, reg. št. 174361, izdala UE Ljubljana na ime Marin Diana. s-11261
Blagojević Branko, Podbrezje 46, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 188913, reg. št. 9878, izdala UE
Kranj. s-11046

Božič Igor, Vlačičeva ul. 1, Koper, vozniško dovoljenje. g-11309
Borojević Velibor, Kovorska cesta 21,
Bistrica pri Tržiču, delovno knjižico.
s-11035
Bošnjak Blanka, Devova ul. 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76201,
velja od 20. 12. 1995 - 20. 12. 2005.
m-19
Brajkovič Ante, Majeričeva 4, Maribor,
diplomo IKŠ v Mariboru, izdana leta 1973.
m-6
Bregar Robert, Ul. Cankarjeve Brigade
34, Ivančna Gorica, diplomo Šole za poklicne voznike motornih vozil Ježica, izdana leta 1988. s-11294
Brumen Janez, Agrokombinatska cesta
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 352848, reg. št. 170695, izdala UE Ljubljana. s-11025
Bukovnik Marko, Britof 206, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 734628,
reg. št. 20807, izdala UE Kranj. s-1165
Bušljeta Daniel, Jakčeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19043.
s-11132
Cerar Matej, Kranerjeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42075.
s-11283
Cvetko Rajko, Trdinova 4, Dob pri Domžalah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160031, reg. št. 26034, izdala UE Domžale. s-11043
Cvijetinović Dalibor, Beblerjev trg 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28255. s-11152
Čarman Alojzij, Spodnje Pirniče 15,
Medvode, delovno knjižico. s-11059
Čas Terezija, Bratovševa pl. 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44255, reg. št. 661, izdala UE Ljubljana.
s-11140
Čelan Marija, Sestrže 17, Majšperk, zaključno spričevalo OŠ Majšperk. g-11176
Čelebič Edin, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36313.
s-11324
Čelikovič Kristina, Dvorski trg 6, Preddvor, Alpetourovo vozovnico št. 419941.
g-11103
Čemažar Irena, Martinj vrh 1, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25023,
izdala UE Škofja Loka. s-11055
Čemak Vesna, Seškova ul. 4, Medvode,
zavarovalno polico št. 0475471, izdala Zavarovalnica Tilia. s-11284
Čermelj Denis, Reška c. 15, Hrpelje,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13719. g-11019
Černak Andreja, Ob Mejašu 1, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0474365, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-11285
Čižmek Boris, Kidričeva 15, Ljubljana,
mesečno vozovnico, št. 144. s-11257
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Čuk Nataša, Ograda 10, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE NovaGorica. p-11011
Čuš Anton, Gradenšak 2, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6162,
izdano 18. 5. 1992. m-3
Dackovič Nada, Lopata 20, Celje, spričevalo.
Dedič Jože, Rovtarska c. 8, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1168682, reg. št. 5024, izdala UE Logatec. p-11048

Št.

Ficko Damjan, Krajna 17, Tišina, vozniško dovoljenje št. 33369. p-11103
Filipčič Bogdan, Škapinova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 24185.
p-11106
Finžgar Ivan, Ul. Staneta Severja 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
59161, velja od 2. 11. 1994 do 2. 11.
2004. m-32
Fišer Sanja, Medenska c. 45, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13477.
s-11190

Dekleva Slavko, Plenčičeva 1, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2365, izdala
UE Izola. g-11236

Fras Milan, Placar 24/a, Destrnik, potrdilo za voznika viličarja, št. 540/95, izdanega pri LU Ptuj, dne 20. 4. 1995. g-11266

Delavec Mateja, Cesta na Brdo 44/a,
Kranj, vsa šolska spričevala, ki se glasijo na
ime Delavec Mateja. g-11300

Fric Andrej, Podlubnik 25, Škofja Loka,
delovno knjižico. g-11296

Dervišević Hamdija, Š. Platnica, Cazin,
spričevalo Srednje šole tehničnih usmeritev
v Novem mestu, smer voznik, izdano dne
9. 7. 1982. s-11062
Devedžić Armin, Preglov trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S320566, reg. št. 187414, izdala UE Ljubljana. s-11058
Dimc Lidija, Depala vas 35, Domžale,
vozniško dovoljenje. g-11228
Dimitrijević Milovan, vezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
262483, reg. št. 123454, izdala UE Ljubljana. s-11189
Djulič Mehmed, Arnolda Tovornika 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 76383, izdano 29. 6. 1993 pri UE Maribor. m-13
Dolžan Sonja, Marokova pot 24, Litija,
delovno knjižico. s-11293
Dr. Pilih Iztok, Pod lipami 34, Celje, diplomo specialističnega izpita iz splošne kirurgije št. 165-96/94, izdana 20. 7. 1994
pri Ministrstvu za zdravstvo. g-11170
Draksler Tomaž, Naselje na Šahtu 7, Kisovec, original spričevala zaključnega izpita
za leto 1995/95. p-11105
Drnovšek Sonja, Zavine 23, Zagorje ob
Savi, spričevalo. p-11040
Elizabeta Kožar, Hrastje 199, Kranj, Alpetourovo vozovnico št. 418894, izdano na
ime Rok Kavčič. g-11267
Erbežnik Ana, Vodnikova 30, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 199861.
s-11100
Erceg Nedeljka, Mariborska ul. 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166091, št. 218167, izdala UE Ljubljana.
s-11196
Esih Anton, Preloge 13, Slovenske Konjice, izkaznico vojnega invalida. p-11104
Fele Janez, Neža 27/b, Trbovlje, listino.
g-11212
Ficko Boris, Zbigovci 48a, Gornja Radgona, zavarovalno polico št. 1226351.
g-11295

Furlan Julij, Slap 2, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. AGH, izdano dne 31. 2. 1997.
g-11313
Furlan Pavel, Posavskega ul. 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411044, reg. št. 118868, izdala UE Ljubljana. s-11251
Furst Jože, Cesta v Log 19, Bistrica ob
Sotli, spričevalo o zaključnem izpitu št. 63 A
73 Avtomehanske šole z dne 1. 9. 1993.
m-8
Gantar Ksenija, Tržaška 83 a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6552, S
1090923, izdala UE Logatec. s-11205
Gioahin Darja, Peč št. 13, Grosuplje,
zavarovalno polico št. 0507344, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-11279
Gobec Matej, Tominškova 59, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15502.
s-11053
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Gošte Jure, Jelovec 11, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8462.
p-11045
Grah Gabriel, Vidonci 67, Grad, vozniško
dovoljenje št. 10634. p-11042
Grižon Pia, Litostrojska 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33690.
s-11088
Gril Gašper, Stara c. 23, Kranj, spričevalo za delovodjo, št. 191/4, izdano dne
29. 6. 1993. g-11298
Grum Matjaž, Glavarjeva ul. 8, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za strojništvo, izdana
leta 1985. s-11221
Haralovič Milan, Gorica 28, Leskovec
pri Krškem, spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Novo mesto, izdani leta 1978, 1979. s-11215
Hercog Jože, Paradiž 89/b, Cirkulane,
potrdilo o homologaciji priklopnega vozila,
št. homologacije S 000003, z dne 28. 5.
1993. g-11061
Hergamas Davorin, Dvorjane 81, Spodnji Duplek, delovno knjižico št. 12484. m-1
Hirci Ivan, Ižakovci 44, Beltinci, vozniško
dovoljenje št. 11386. p-11047
Hohner d.o.o., Begunje št. 2b, Begunje
na Gorenjskem, delovno knjižico na ime Kolman Maja, Begunje št. 16, Begunje na Gorenjskem. g-11009
Hojan Milan, Jerihova c. 7, Velenje, zaključno spričevalo Strokovne šole za notranje zadeve Tacen, izdano dne 26. 6. 1970.
s-11234
Horvat Bogomir, Vrazova 21, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tehniške strojne šole v Mariboru, izdano leta 1975. m-55

Godar Branko, Dolič 73, Kuzma, vozniško dovoljenje št. 33502. p-11119

Horvat Ivan, Liebknechtova ul. 12, Maribor, spričevalo PKŠ Tabor - ŽIŠ v Mariboru,
izdano leta 1974, avtoklepar. m-28

Godič-Torkar Karmen, Bilećanska 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 150270, S 687009, izdala UE Ljubljana. s-11074

Hočevar Jurij, Gradišče nad Pijavo Gorico 213, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 971437, reg. št. 167370, izdala UE Ljubljana. s-11116

Goli Tadej, Knezov štradon 66, Ljubljana, diplomo, izdala Srednja šola za elektro
energetiko Ljubljana-Moste leta 1989.
s-11063

Hočevar Tit, Soška ul. 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135163,
reg. št. 214918, izdala UE Ljubljana.
s-11156

Golob Mateja, Zgornje Stranje 61, Stahovica, indeks Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, št. 39874.
s-11038

Hribar Saša, Chengdujska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33679.
s-11348

Golobič Franci, Glinek 9, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013252,
reg. št. 201854, izdala UE Ljubljana.
s-11343
Gonter Jožef, Radmožanci 7, Dobrovnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14616, izdala UE Lendava. p-11053
Goričar Egon, Trubarjeva c. 13, Grosuplje, spričevalo Centra strokovnih šol,
smer vozni ličar, izdan leta 1977. s-11192
Gorkić Iris, C. 25. maja 3, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-11123

Hrs Drago, Ulica Angelce Ocepkove 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 140040, S 389659, izdala UE Ljubljana. s-11086
Hudorovac Stanislav, Trdinova 24, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1176, izdala UE Novo mesto. g-11231
Ingolič Špela, Smoletova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3434.
s-11039
Ivanetič Zofija, Šentiljska c. 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 81134,
izdala SO Maribor, dne 12. 11. 1993. m-2

Stran

1098 / Št. 11 / 13. 2. 1998

Jamšek Tomaž, Pot v Žapuže 3, Ajdovščina, diplomo Srednje tehnične in naravoslovne šole Postojna, št. I-KS/1117,
izdana 12. 9. 1990. s-11331
Jankovič Žarko, Krožna 4, Koper, vozniško dovoljenje. g-11307
Jančar Mateja, Magdalenski trg 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82852, izdano 6. 6. 1994 - 6. 6. 2004.
m-16
Javošek Rolando, Pot E. Hameršaka 17,
Dol pri Hrastniku, diplomo, izdala Srednja
gradbena šola v Celju leta 1983. s-11071
Jereb Dubravka, Staničeva ul. 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391028, reg. št. 65955, izdala UE Ljubljana. s-11252
Jesenek Darko, Kajuhova 10, Celje, vozniško dovoljenje št. 41343. p-1102
Jordan Anton, Dolenja Brezovica 11a,
Šentjernej, spričevalo Srednje poklicne gostinske šole, izdano leta 1972. g-11301
Jumtez Janko, Vrmek 29, Tržišče, zaključno spričevalo Srednje šole Krško, oblikovalec kovin, izdano leta 1992. g-11303
Junger Angela, Na Obrežju 18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9154, izdala UE Ptuj. g-11020
Jurca Uroš, Stjenkova 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12908,
izdala UE Postojna. g-11117
Jurgele Škerlep Snežna, Valjavčeva 3,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 32710, S 1116072, izdala UE
Kranj. s-11082
Juriševič Marijan, Markovščina 16, Materija, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce št. 3257-76/VI, izdano dne
25. 6. 1976 v Novi Gorici. g-1109
Jus Robert, Prušnikova ul. 27, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 40876.
p-11130
Kaferle Jožko, Maistrova 6, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6827, S
436812, izdala UE Trebnje. s-11076
Kamenšek Nataša, Prešernova ul. 38,
Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12503. s-11068
Kardum Simon, Markovec 18, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7778, izdala UE Cerknica. s-11087
Katič Marijana, Bohoričeva 13, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14226.
p-11003
Kek Robert, Pod gozdom 6/6, Grosuplje, diplomo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1987. s-11092
Kenda Marta, Sp. Brežnica 13, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19530. g-11022
Kenda Matjaž, Sp. Brežnica 13, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11269. g-11023
Kendić Edin, Zaloška cesta 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-11079
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Kermavner Bojan, Mala vas 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 194231,
S 482623, izdala UE Ljubljana. s-11226
Kermelj Primož, Reteče 2, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico št. 486949.
g-11006
Kersnik Ladislav, Gradnikova 71, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17208. g-11024
Kešner Albin, Ul. svobode 97, Piran,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenegašolskega centra Maribor - smer vozni ličar,
izdano leta 1979. m-29
Kirar Ludovik, Dol. Boštanj 56a, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2185.
p-1101
Klasinc Tina, Glavni trg 5, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 44839.
s-11354
Klemenc Andrej, C. na Ključ 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32980.
s-11033
Klinar Žiga, Cankarjeva 4 a, Jesenice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28086.
s-1120
Klinar Žiga, Cankarjeva 4 a, Jesenice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28086.
s-11120
Kljun Loris, Markovščina 19a, Materija,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 103, izdano dne 27. 9. 1990 v Kopru. g-11304
Klun Tomaž, Cesta zmage 92, Maribor,
študentsko izkaznico št. 81508853. m-22
Kmetec Mojca, Pungerce 6, Cirkovce,
indeks št. 61133785 Pedagoške fakultete
Maribor. m-14
Knap Helena, Ob žici 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190201,
reg. št. 219519, izdala UE Ljubljana.
s-11218
Koželj Jožica, Srednje Gameljne 18 B,
Šmartno pod Šmarno goro, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1077430, reg. št.
145211. s-11347
Kocjan Irena, Borštnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29761,
izdano dne 26. 7. 1994. m-15
Kocman Andraž, Zofke Kvedrove 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5857. s-1327
Kodele Rajko, Voljčja Draga 16, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet Nova Gorica, št. 3155-75/VIII z dne 26. 8. 1975.
g-11173
Kogoj Esther-Daniela, Zelenica 6, Bistrica pri Tržiču, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14024. s-11352
Kogovšek Leopold, Dobračevska ul. 22,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1070, izdala UE Škofja Loka. s-11210
Kokol Marjan, Lackova 43, Maribor, spričevalo o končani Šoli za voznike motornih
vozil v Ljubljani, izdano leta 1978. m-45

Kokol Silvo, Štrihovec 49a, Šentilj v Slov.
Goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4235, izdano 5. 3. 1993 v Pesnici. m-58
Kolman Mihael, Polana 24, Jurklošter,
diplomo Srednje kmetijske in živilske šole
Celje, smer kmetijec, kmetijski tehnik, izdana leta 1990. g-11015
Končina Barbara, Tbilisijska 30, Ljubljana, spričevalo 4. letnika, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani leta
1993. s-11084
Kopač Jana, golniška c. 92, Kranj, spričevalo 4. letnika TTŠ - Kranj, na ime Čufer
Jana. g-11172
Kotar Boštjan, Pilovnova ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
145322, reg. št. 154483, izdala UE Ljubljana. s-11139
Kovač Saša, Suha 32, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1167450, reg.
št. 48207. g-11126
Košič Marijan, Na gmajni 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
352452, reg. št. 26368, izdala UE Ljubljana. s-11160
Košič Marijan, Na gmajni 20, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 478331, izdala Zavarovalnica Tilia. s-11241
Košljar Tina, cesta v Mestni log 31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41070. s-11078
Krajnc Petra, Fram 103a, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110602,
izdano 3. 10. 1996 pri SO Maribor. m-46
Krajnčan Mitja, Štihova ul. 6, Ljubljana,
strokovni izpit Pedagoške fakultete, izdan
leta 1993. s-11154
Kralj Marjan, Vrtna ul. 13, Poljčane, delovno knjižico št. 2362, ser. št. 0100966,
izdana dne 31. 8. 1988. m-9
Kraljič Marjanca, Pot na Fužine 1, Ljubljana, indeks Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. s-11329
Kranvogl Branko, Gočova 57, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5336, izdala SO Maribor. m-4
Križaj Dejan, Godešič 131, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20063,
izdala UE Škofja Loka. s-11081
Kromar Darja, Roje 9, Šentjernej, zaključno spričevalo št. 349, izdano dne
28. 8. 1992. g-11011
Krompič Jelka, Na Livadi 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13031, izdala UE Vrhnika. s-11194
Krupič Adimir, Petrovičeva 23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32222.
s-11037
Kuhta Zdravko, Postojnska 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 1391, izdala UE Piran. g-11112
Kumer Miran, Smrečnikova 10, Novo
mesto, delovno knjižico reg. št. 24786, ser.
št. 274396, izdana dne 1. 4. 1981, Novo
mesto. g-11090
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Ladiha Damjan, Mladinska 19, Veržej,
indeks št. 93416152 Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor. m-36
Lah Nataša, Gostičeva cesta 60a, Radomlje, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdano leta 1984 na ime Drešar Nataša. s-11280
Lah Nataša, Gostičeva cesta 60a, Radomlje, indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdan leta 1981. s-11330
Lajh Srečko, Dornava 88/c, Dornava,
spričevalo Poklicne avtomehanične šole.
g-11014
Laketič Dejan, Koroška 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104525, izdano 14. 2. 1995 pri SO Maribor. m-54
Lakner Mateja, Savska cesta 2, Kranj,
spričevalo OŠ Velka Vlahoviča v Ljubljani,
izdano leta 1979/80 na ime Belič Mateja.
s-11165
Laković Dolores, Kunaverjeva ul. 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16811. s-11351
Lešnik Andreja, Framska 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74111, izdl.
21. 6. 1994 pri SO Maribor. m-5
Lipar Nataša, Orehovlje 28, Kranj, indeks za srednjo šolo Trgovske dejavnosti,
smer prodajalec, za leta 1987 do 1990 na
ime Čebulj Nataša. g-11260
Lipičnik Ivo, Podgraj pri Velenju 57, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27366, izdala UE Velenje. p-11164
Ljiljana Jerman, Agrokombinatska 6b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpituTehniške strojne šole, št. 25, izdano leta 1975
na ime Komlenović Ljiljana. g-11258
Ljucovič Irena, Detelova ul. 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737483,
reg. št. 21606. g-11125
Mahmutovič Asmir, Dvorski trg 6, Preddvor, Alpetourovo vozovnico št. 419944.
g-11269
Majcen Silvo, Zavrh 31, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 33259.
g-11180
Mamić Emir, Javornik 42, Ravne na Koroškem, spričevalo OŠ Prežihov Voranc, št.
14/64-92, izdano dne 15. 6. 1992.
g-11110
Marc Andrej, Šinigojska ul. 12, Dornberk, spričevalo zaključnega letnika Srednje kmetijske šole v Novi Gorici, smer kmetijski tehnik, izdano leta 1986. g-11113
Marinko Urška, Puhova ul. 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137306, reg. št. 215756, izdala UE Ljubljana. s-11198
Marn Maruša, Cesta Radomljske čete
26, Radomlje, letno spričevalo 4. letnika,
zaključno spričevalo in diplomo na ime Kržišnik Maruška. g-11292

Št.

Mastnak Anoška, Toplice 5, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, št. S 570926.
p-11046
Matajc Leo, Škofjeloška cesta 11, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139857, reg. št. 14549, izdala UE Ljubljana. s-11262
Matjaž Ema, Jelovškova cesta 67, Mengeš, indeks Železniškega srednješolskega
centra, Železniške srednje šole Maribor,
smer transport - transportni komercialist, izdan leta 1987. s-11029
Matko Franc, Male Poljane 4a, Škocjan,
spričevalo Osnovne šole Škocjan. g-11017
Mavrovič Vlasta, Kurirska pot 13, Bistrica ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Pedagoške vzgoj. šole Maribor in letno
sprič. Pedagoške vzgoj. šole Maribor, izdana leta 1978 na ime Trup Vlasta. g-11107
Medja Marjan, Nemški Rovt 1, Bohinjska Bistrica, spričevalo Srednje tehnične
šole ŽIC Jesenice. g-11299
Memić Ilijaz, Tinjan 93, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 16689. g-11121
Merklin Borut, Triglavska ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
297187, reg. št. 163491, izdala UE Ljubljana. s-11270
Merkužič Štefan, Čečovje 50, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15409, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-11118
Merzel Robert, Gozdna ulica 35, Hoče,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1997. m-86
Merčnik Peter, Pekel 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 79850,
velja od 4. 10. 1995 - 26. 1. 2004. m-25
Mesojedec Georgij, Cesta bratov Cerjakov 1, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu šole za voznika Izobraževalnega centra
za tehniške stroke v Novem mestu, izdano
dne 27. 8. 1981. s-11239
Mihev Stanislav, Čečovje 30, Ravne na
Koroškem, duplikata vozniškega dovoljenja
št. 7986, kat. BFGH, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-11115
Mihovec Tina, Reteče 9 Gorenja vas,
Škofja Loka, Alpetourovo vozovnico, relacija Reteče-Škofja Loka. g-11105
Milec Renata, Ekartova 58, Miklavž na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 74424, izd. 15. 2. 1994. m-39
Mimlkovi Peter, Majeričeva 4, Maribor,
diplomo IKŠ v Mariboru leta 1974. m-7
Mlakar Franc, Žabjak 28, Ptuj, certifikat
za vnetljive snovi, izdan 1997 pri ADR Maribor. g-11227
Morina Izet, Linhartova 35, Ljubljana, delovno knjižico. s-11326
Mrmolja Eljan, Selo 28e, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 252787.
g-11312
Mukeljić Samir, Ulica Milana Majcna 49,
Ljubljana, delovno knjižico. s-11080
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Mulec Jože, Grško 17, Ljubljana, spričevalo Šole za poklicne voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1964. s-11282
Mulej Marjan, Protinska vas 6a, Štore,
listino. p-11125
Nadižar Gašper, Merčnikova 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37459.
s-11060
Najvirt Ines, Dragučova 18a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111907,
izd. 30. 4. 1997. m-23
Najvirt Marjan, Šalara 58a, Koper, delovno knjižico. g-11091
Nastran Matija, Selca 99a, Selca, Alpetourovo vozovnico na relaciji Selca-Železniki. g-11005
Neuvirt Danijela, Jablance 34, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
94151, izdano 13. 5. 1992 pri UE Maribor. m-53
Nišavić Siniša, Vrunčeva ul. 35a, Celje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21054.
s-11143
Novak Frančišek, Stara Vrhnika 110,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1107, izdala UE Vrhnika. s-11032
Novak Janez, Verd 243, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2619. s-11202
Novinc Jani, Godešič 136, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33762.
s-11144
Okorn Lidija, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18652.
s-11200
Oman Adolf, Pogled 12, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10132, izdalaUE Gornja Radgona. g-11114
Orbović Maksim, Ul. Arnolda Tovornika,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101797, izdano 15. 3. 1994 pri UE Maribor. m-24
Orel Rudolf, Cankarjeva ulica 13, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1905. s-11149
Orlando d.o.o., Bratovževa pl. 37, Ljubljana, zavarovalno polico št. 1-IM 144585,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-11094
Oskar Roman, Hodoš 75, Hodoš, vozniško dovoljenje št. 9908. p-11102
Otaševič Živko, Čateška ul. 18, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDE, izdano pri
UE Brežice. p-11041
Oven Petra, Brilejeva ul. 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134719, reg. št. 214717, izdala UE Ljubljana. s-11232
Oven Primož, Na klicu 2a, Vrhnika, poslovodski izpit Združenja za trgovino, izdan
leta 1996. s-11030
Ozimič Jože, Vrhole 75, Zgornja Ložnica, zaključni izpit avto mehanske šole Maribor, izdan leta 1978. m-85
Pahor Janka, Miren 5, Miren, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1996. s-11042
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Pangerc Nina, Gorenjska 36, Ribno,
Bled, vozniško dovoljenje št. 25259.
g-11305
Panič Igor, Dobrteša vas 16g, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1079414, izdala UE Žalec. p-11055
Papak Zlatko, Plečnikova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98006,
izdano 11. 7. 1994, izdala UE Maribor.
m-33
Parteli Egon, Kuratova 36, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194592,
reg. št. 37465, izdala UE Kranj. s-11217
Pauman Darjan, U. Bratov Berglez 29,
Pragersko, spričevala za 5., 6. 7. in 8. razred OŠ Spodnja Polskava, izdano leta
1992-95/96. m-52
Pavlin Darko, Šlosarjeva ul. 3, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 41897.
s-11254
Pavlič Gregor, Križna ul. 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193364, reg. št. 185823, izdala UE Ljubljana. s-11204
Pavzet Dimitrej, Kidričeva 4b, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1129484. p-11116
Pernek Marjan, Goce Delčeva ul. 23,
Maribor, delovno knjižico. m-30
Petan Ivan, Cesta do Gorice 5b, Ljubljana, letno spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne voznike motornih vozil Ježica, izdani leta 1980. s-11316
Petek Mojca, Prušnikova 2, Maribor, indeks št. 71096626 Pravne fakultete Maribor. m-17
Peterca Uroš, Pot v Podgorje 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107219, reg. št. 211612. s-11225
Peterka Peter, Beblerjev trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8987.
s-11240
Petrič Neva, Lipsenj 27, Grahovo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9184,
izdala UE Cerknica. s-11137
Petrovič Branka, Repišče 6, Zg. Leskovec, spričevalo trgovske šole za šolsko leto
1979/80, št. mat. lista 660. g-11177
Pećanin Mihajlo, Kurilniška ul. 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1193479, reg. št. 122076, izdala UE Ljubljana. s-11050
Pečnik Stanislav, Železno 17, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000453918, izdala UE Žalec. p-11117
Pirc Oton, Budanje 18, Vipava, listino.
g-11342
Plankar Grgurevič Tanja, Lamutova ul.
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483206, reg. št. 110723, izdala UE Ljubljana. s-11049
Plavec Vladimir, Ptujske c. 18, Ormož,
delovno knjižico št. 876022, z dne 17. 2.
1969. p-11129
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Plevel Ivan, Žebnik 3a, Radeče pri Zidanem most, spričevalio 1. in 2. letnika Železniške elektrokovinarske šole v Ljubljani, izdani leta 1969 in 1970. g-11259
Plevnik Vladimir, Brda 16, Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19706, izdala
UE Slovenj Gradec. g-11233
Plohl Nada, Hlaponci 9/a, Juršinci, zaključno spričevalo, št. 23/85. g-11178
Podobnik Majda, Cesta talcev 23, Škofja Loka, vozniško dovoljenje št. 23149.
g-11028
Podvršič Andraž, Adamičeva 41 c, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
2809. s-11072
Pogačar Janez, Ulica Minke Bobnar 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 36333, S 481806, izdala UE Ljubljana.
s-11187
Polanc Uroš, Celovška c. 143, Ljubljana, delovno knjižico. s-11069
Potočnik Ciril, Hotavlje 74, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10341, izdala UE Škofja Loka. g-11310
Poznič Breda, Trnjava 27, Lukovica, diplomo o končanem šolanju SCRM Kamnik,
izdana leta 1984. g-11256
Praprotnik Martina, Na jasi 21, Tržič, letno avtobusno vozovnico za relacijo Bistrica-Kranj-Bistrica. g-11286
Pregelj Vesna, Žigoni 19, Renče, vozniško dovoljenje, kat. . g-11131
Prelaz Elena, Gorkijeva 6, Izola, delovno
knjižico. g-11010
Prosičanović Denis, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1192456, reg. št. 204434,
izdala UE Ljubljana. s-11186
Puljarević Milan, Agrokombinatska 6 B,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Adolfa
Jakla, izdano leta 1981. s-11146
Puncer Katja, Zelena pot 11, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje naravoslovne
šole, izdano leta 1989. s-11206
Puppis Sašo, Spodnje Pirniče 65, Medvode, zaključno spričevalo Srednje naravoslovne šole Šentvid, izdano leta 1991.
s-11353
Puškar Ejub, Celovška 264, Ljubljana,
deklaracijo za motor in menjalnik osebnega
avtomobila Opel Ascona. s-11093
Pušnik Zinka, Roginska Gorca 16, 3253
Pristava pri Mest, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13077. p-11132
Radonjič Danijela, Za Mošenikom 12,
Tržič, vozno karto za relacijo Tržič-Kranj.
g-11268
Redžić Rabija, Jamova cesta 48, Ljubljana, potrdila za voznika viličarja, izdano
leta 1983 na ime Nedibović Nurdin.
s-11237
Redžić Rabija, Jamova cesta 48, Ljubljana, diplomo za voznika-avtomehanika, izdano leta 1979 na ime Nedžibovič Nurdin.
s-11341

Resnik Anica, Gabrska gora 5, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
542527, izdala UE Litija. s-11135
Resnik Vladimir, Gabrska gora 5, Gabrovka, zaključno spričevalo Poklicne elektro šole Zagorje, Center strokovnih šol Zagorje ob Savi, izdano leta 1975. s-11136
Ribnikar Matevž, Jezerska c. 86a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
735782, reg. št. 13924, izdala UE Kranj.
g-11127
Rihter Jelka, Laze 44, Velenje, študentsko izkaznico. s-11153
Robić Milan, Radićeva 57, V. Barna,
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole - smer tesar, izdano leta 1982.
s-11002
Rogić Elvis, Društvena ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514785, reg. št. 192220, izdala UE Ljubljana. s-11065
Rojko Neža, Soška ulica 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51882,
izdano 20. 1. 1992 - 27. 10. 1998. m-37
Romšak Robert, Gogalova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523984,
reg. št. 42344. g-11235
Rosič Dragica, Breginj 62, Breginj, diplomo o končani poklicni gostinski šoli v
Ljubljani, izdano na ime Kverh Dragica.
p-11124
Ruedl Vida, Slivniško Pohorje 11a, Pohorje, spričevalo OŠ Dušan Flis Hoče, izdano leta 1971. m-43
Ruedl Vida, Sliv. Pohorje 11a, Pohorje,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole, smer natakar, izdano leta 1972 v Mariboru. m-44
Rupnik Tomaž, Rožna dolina c. I 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935142, reg. št. 156708, izdala UE
Ljubljana. s-11355
Ručman Anton, Šentjanž 20/c, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
477. p-11095
Sadek Jožef, Rudniška 27, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3280.
p-11111
Salobir Gordana, Skarnice 19, Dobje pri
Planini, študentsko izkaznico št. 81510137.
m-47
Samsa Oskar, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1984. s-11272
Schaffer Peter, Dolga brda 7, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14064,
UE Ravne na Koroškem. g-11314
Sekač Miran, Zgornje Pirniče 96 c, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
970431, reg. št. 148199. s-11325
Sekereš Ana, Tomšičeva ul. 10, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2563.
p-11118
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Seničar Zvonimir, Hrovatova 7, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
13606, izdano 14. 1. 1994, izdala UE Maribor. m-40
Sep Zvezdana, Ul. ruške čete 14, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdano
21. 9. 1994, št. 6393, izdala SI Ruše.
m-31
Simič Kristjan, Bilje 29b, Renče, vozniško dovoljenje. g-11128
Simič Svetlana, Bratov Učakar 28, Ljubljana, stalno vozovnico za MPP št. 1047 s
100% popustom s spremljevalcem.
s-11070
Simonič Ivana, Aljaževa ul. 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40077,
izdano 16. 1. 1994 pri SO Maribor. m-49
Sitar David, Kamniška cesta 28, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001036167, reg. št. 27263, izdala UE
Domžale. s-11056
Slijepčević Branislav, Sketova 4, Ljubljana, diplomo PTT Srednješolski center Ljubljana, izdana dne 4. 2. 1988. s-11244
Slukan Petra, Zgornji Velovlek 23, Destrnik, dijaško mesečno vozovnico, št.
15284. s-11345
Smole Nataša, Zoisova 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39538.
p-11108
Sotlar Ivan, Grosova 32a, Kranj, spričevalo za poklicno strojno šolo. g-11174
Stanek Branko, Hrašenski vrh 30, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8922, izdala UE Gornja Radgona. g-11230
Stariha Janez, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu 4.
letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
1995. s-11040
Steinberger Leonida, Cesta bratov Kanclerjev 54, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 5700, ser. št. 0268255, izdana v Slov. Bistrici 30. 9. 1993. m-42
Stojaković Goran, Andreaševa ul. 16,
Ljubljana, spričevalo OŠ Hinko Smrekar.
s-11246
Susman Stanislav, Spodnji Rudnik I/15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412177, reg. št. 169165, izdala UE
Ljubljana. s-11047
Šantelj Fida, Pod ostrim vrhom 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
11327, izdala UE Postojna. p-11049
Šarlah Ksenija, Aškerčeva 1, Celje, spričevalo za 4. letnik. p-11051
Šega Franc, Zagrebška c. 26, Ptuj, listino. g-11162
Širec Rafael, Stanečka vas 18, Majšperk, zaključno spričevalo SERŠ in 4. letnika, izdano leta 1973. m-60
Škotnik Franc, Domajinci 2, Cankova,
vozniško dovoljenje št. 09994. p-11163
Škrablin Štefica, Zg. Gabrnik 11, Podplat, spričevala 1., 2. in 3. letnika in zaključni izpit. g-11013

Št.

Šmid Maja, Zg. Duplje 13, Duplje, spričevalo 3. letnika Srednje turistične in ekonomske šole v Radovljici. g-11263
Šmid Mihael, Smokuč, Žirovnica, vozniško dovoljenje, izdano februarja 1995 priSO Jesenice. g-11168
Šmid Tanja, Begunje 33/c, Begunje na
Gorenjskem, indeks Srednje upravne šole
vKranju, izdan leta 1983, št. 508. g-11001
Španinger Dušan, Šarhova 22, Pragersko, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu št. 602575.
g-11169
Štern Herta, Tomšičeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23490,
izdano 11. 5. 1992 pri SO Maribor. m-56
Štucin Mateja, Stara Oselica 60, Gorenja vas, vozniško dovoljenje. g-11248
Šuklar Slavko, Gančani 118, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 35036. p-11131
Šuligoj Milenka, Pijava Gorica 25a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012121, reg. št. 204517, izdala UE Ljubljana. s-11102
Šuster Terezija, Zidani most 34, Zidani
most, vozniško dovoljenje. p-11004
Šćepanović Danilo, Kidričevo nas. 18,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10302, izdala UE Postojna. s-11207
Tadič Mirna, C. proleterskih brigad 58,
Maribor, diplomo Srednje zdravstvene šole
Juga Polak Maribor, izdana leta 1985. m-21
Teržan Sabina, Gotovlje 66, Žalec, diplomo št. I-209, z dne 21. 6. 1985.
p-11122
Teraž Franc, Žlebe 1 n, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 147077,
S 888896, izdala UE Ljubljana. s-11083
Tkalec Patricija, Kajuhova 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43122.
s-11034
Tomažič Marko, Gladomes 49, Zg. Ložnica, spričevali I. in III. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdani leta 1991
in 1993. m-48
Tomše Albert, Boršt 11, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9277.
p-11113
Tomšič Pavel, Volčje njive 5, Trebnje,
delovno knjižico. s-11339
Topolšek Božidar, Liptovska 16, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1405. p-11050
Torkar Marko, Nadižarjeva 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
805832, reg. št. 31149, izdala UE Kranj.
s-11138
Trajkovski Momir, Osojnikova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90891, izdana 23. 6. 1994 pri SO Maribor. m-50
Tramte Vanja, Mihovo 15, Šentjernej, diplomo, izdano leta 1992/93 na SŠGT.
g-11302
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Tratnik Damijan, Suša 10, Gorenja vas,
vozno karto. g-11104
Treven Nada, Zelena ulica 2, Izola, spričevalo za 1. 2. in 3. letnik Upravno administrativne šole v Kopru, izdana od leta 1975
do 1977. g-11175
Trifunović Bojan, Ig 444, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 970340, reg.
št. 147299, izdala UE Ljubljana. s-11356
Tršan Marko, Breg ob Savi 101, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601108, reg. št. 11708, izdala UE Kranj.
s-11238
Tunjič Dragan, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20808.
s-11323
Turščak Anton, Babinec 17, Varaždin,
Hrvaška, zaključno spričevalo Gradbene šole Maribor, poklic zidar, izdano leta 1967.
m-41
Užmah Saša, Novi dom 43, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10874, izdala UE Trbovlje. s-11099
Uhan Jožica, Molkova 19, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10590, izdala UE Kamnik. s-11004
Ujčič Edo, Koseze 5/h, Ilirska Bistrica,
indeks Fakultete za pomorstvo in promet,
izdan leta 1993, št. 09011972. g-11012
Ukmar Urša, Zbilje 58a, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 42236.
s-11317
Vajda Ernest, Plintovec 13, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5163, izdano 6. 10. 1997 pri SO Pesnica.
m-57
Vajda Franc, Sokolska 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 66157,
izdano 22. 3. 1993 pri UE Maribor. m-59
Valentinčič Viktor, Štepanjska cesta 22
b, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 6757. s-11346
Vasiljevič Karin, Mateottijeva 12, Piran,
delovno knjižico. g-11095
Vasiljevič Zdenka, Flisova ul. 24, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7169,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-11114
Vedečnik Renato, Tepanjski vrh 2, Slovenske Konjice, delovno knjižico. p-11123
Vegel Jurij, Ul. Matije Blejca 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
12981. s-11199
Veselinović Goran, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, delovno knjižico. s-11021
Vicman Peter, Kumen 19, Lovrenc na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 6350, izdano 10. 6. 1994, velja: trajna.
m-51
Vidic Vlasta, Ul. 6. junija 9, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6988,
izdala UE Grosuplje. s-11185
Vignjevič Ljubomir, Bevkova 10, Žalec,
listino. p-11121

Stran

1102 / Št. 11 / 13. 2. 1998

Vinovrški Stjepan, Jagodje 18, Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 205, izdala UE Izola. g-11122
Virant Lidija, Spodnji Duplek II 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141380, S 894548, izdala UE Ljubljana.
s-11085
Visenjak Boštjan, Moškanjci 49a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
36748, izdano na Ptuju. g-11306
Vokšaj Nevzeta, Dunajska c. 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165854, reg. št. 213670, izdala UE Ljubljana. s-11216
Volk Renato, Dobravlje 92, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
395298. g-11311
Voroš Beatrix, Dobrovnik 22, Dobrovnik, spričevalo 3. letnika Dvojezične srednje šole Lendava, izdano dne 20. 6. 1997.
g-11108
Vovk Jaka, Trebinjska 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36265.
s-11179
Vrečko Maks, Vinska gora 5a, Dobrna,
delovno knjižico, izdala Občina Celje.
p-11054
Vrhunec Uroš-Valentin, Vodnikova cesta
184, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 70777, S 890294, izdala UE Ljubljana. s-11073
Vrtačnik Anton, Vinterca 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4399,
izdala RNZ Metlika. g-11249
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Vugrinec Petra, Herbersteinova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846308, reg. št. 197823, izdala UE
Ljubljana. s-11275
Vujkovič Iris, Partizanska 16/d, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40824.
g-11124
Weiss Gabriela, Rečica ob Savinji 97,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9362, izdala UE Mozirje. p-11012
Wirth Herman, Miličinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18996.
g-11229
Zabret Gašper, Bobovek 4, Kranj, diplomo Srednje mlekarske in kmetijske šole
Kranj, izdana leta 1985. g-11016
Zagorc Milena, Sava 41a, Sava pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S678510. s-11111
Zakrajšek Branko, Cesta v dvor 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931137, reg. št. 101877, izdala UE Ljubljana. s-11276
Zakrajšek Branko, Cesta v dvor 6, Ljubljana, dovoljenje za upravljanje s čolnom, št.
0213005880097 0288 97. s-11277
Zdravje Uroš, Ig 202, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 765491, reg. št.
197385, izdala UE Ljubljana. s-11349
Zlate Cveto, Voglje Krožna 1, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806867, reg. št. 22851. g-11167
Zorec Manca, Brilejeva 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40820.
s-11278

Zupan Milan, Srednja vas 85, Srednja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9211, izdala UE Jesenice. g-11027
Zupančič Breda, Jelovška 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24744.
g-11129
Zver Aleš, Ižakovci 69a, Beltinci, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1481. s-11195
Žalig Dušan, Ulica bratov Babnik 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926834, reg. št. 162358, izdala UE
Ljubljana. s-11281
Žavcar Maja, Černeče 30, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-11120
Železnik Milka, Smolenja vas 80, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 34151,
ser. št. 132038, izdana v Novem mestu.
g-11297
Žižek Domen, Cesta na Laze 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38241.
s-11075
Žižek Sebastijan, Rimska ploščad 10,
Ptuj, zaključno spričevalo št. 51/92.
p-11110
Živković Janko, Trg revolucije 4, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6174,
izdala ONZ Trbovlje. g-11018
Žnidaršič Bojan, Podvasca 22, Tržič, zaključno spričevalo Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, izdano dne 14. 11. 1989.
s-11045

VSEBINA

Sodni register
Ljubljana
Ptuj
Slovenj Gradec
Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Evidenca statutov sindikatov
Razglasi sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

1025
1025
1026
1032
1039
1039
1040
1041
1042
1042
1044
1044
1045
1046
1047
1048
1048
1048
1048

Razpisi delovnih mest
1050
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
1051
Namera o naročilu
1051
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
1052
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
1068
Zbiranje ponudb
1074
Zbiranje predlogov
1074
Sklepi po 42. členu
1076
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa (55. člen) 1083
Javni razpisi
1083
Programi lastninskega preoblikovanja podjetij
1091
Objave delniških družb
1091
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
1091
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
1091
Razne objave
1094
Izgubljene listine preklicujejo
1095
Potne listine
1095
Druge listine
1096
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Pravni priročniki

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Peta dopolnjena izdaja
Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne predpise o
dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi dvajsetimi leti. Novi družbeni in
gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih
predpisov o dedovanju pa je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.
Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji uvodnih pojasnil na
poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o dedovanju in drugih predpisov.
Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati
decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski
in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na tem področju.
Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih,
– del zakona o nepravdnem postopku,
– del zakona o davkih občanov
– del zakona o notariatu.
(10432)

Cena 2982 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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Pravkar izšlo
sedma spremenjena in dopolnjena izdaja zbirke

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN
DRUGIH DAVKIH TER
PRISPEVKIH,
ki bodo veljali v letu 1998
Vsebinska zasnova zbirke je spremenjena. Predvsem je bolj pregledna! Predpisi so
zbrani v naslednja poglavja:
– dohodnina – katastrski dohodek – davki občanov – davek od dobička
pravnih oseb – obdavčitev tujih oseb – posebni davki – prispevki –
odločbe, sklepi in ugotovitve Ustavnega sodišča RS – zamudne obresti –
davčna služba – davčni postopek
Opozarjamo:
– vsi predpisi, ki so bili spremenjeni ali dopolnjeni, so objavljeni v prečiščenih
besedilih
– pri vseh spremembah in dopolnitvah, ki so tiskane v kurzivi (ležečem tisku), je
naveden datum njihove uveljavitve
– razveljavljena besedila predpisov so prečrtana.
Cena 4.620

10446
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