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Sodni register

CELJE

Rg-401380
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00286 z dne 6. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD EXPORT-IM-
PORT, p.o., Žalec, Vrečarjeva 14, sedež:
Vrečarjeva 14, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00537/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo vrste zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5150973
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-

tek Andrej, Tabor, Pondor 4/a, razrešen
26. 10. 1995 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa brez omejitev.

KOPER

Rg-403504
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00851 z
dne 17. 5. 1999 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOST KOPER, d.o.o., sedež: Ferrar-
ska ulica št. 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00847/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5174465
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 10
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

LJUBLJANA

Rg-203024
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01210 z dne 18. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ELPLAST – PRELOVŠEK, d.o.o.,

Ljubljana, Strebrničeva 6, sedež: Srebr-
ničeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05016/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, osnovne-
ga kapitala, firme, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423996
Firma: EPLAST – PRELOVŠEK, pro-

izvodnja elektroizolacijskih materialov
in temperaturnih tipal, d.o.o.

Skrajšana firma: ELPLAST –
PRELOVŠEK, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prelovšek Franc, Ljublja-

na, Srebrničeva 6, vstop 12. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Prelovšek Darja, izstop 21. 10.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pre-
lovšek Darja, razrešena 21. 10. 1997 in
direktor Prelovšek Franc, imenovan 21. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-

šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popra-
vila, d.n.

Rg-206056
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01650 z dne 1. 4. 1998 pod št. vložka
1/30391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274708
Firma: JUKI TRADE, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JUKI TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Roška cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurca Janko, Kočevje, Ce-

sta ba Trati 17, vstop 18. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurca Janko, imenovan 18. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-

delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-206512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01343 z dne 13. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30552/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278282
Firma: VOLTAN, družba za avtomati-

zacijo proizvodnih procesov, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Ulica  na

grad 7

Osnovni kaptial: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pekalj Andrej, Medvode, Ra-

kovnik 48, vložek 600.000 SIT, Rihtar Mat-
jaž, Ljubljana, Matjanova pot 5, vložek
600.000 SIT in Bodlovič Branko, Ljubljana,
Ulica na grad 7, vložek 300.000 SIT, vsi vsto-
pili 9. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peklaj Andrej, imenovan 9. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-209535
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03334 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TEKSTIL DAN, oblikovanje pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o.,sedež: Vojkova
78, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, firme in
družbene pogodbe z dne 2. 6. 1998 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5524075
Firma: TEKSTIL DAN, družba za uspo-

sabljanje in zaposlovanje gluhih in na-
glušnih ter drugih invalidov, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-210320
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02234 z dne 8. 9. 1998 pod št. vložka
1/30972/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294024
Firma: KOROŠEC IN OSTALI, družba

za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Ljubljana.

Skrajšana firma: KOROŠEC IN OSTALI,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Andričeva
ulica 16

Ustanovitelja: Korošec Aleksandra in
Bravič Sebastijan, oba Ljubljana, Andričeva
ulica 16, vstop 9. 4. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Korošec Aleksandra, vodja poslov
zastopa družbo neomejeno in Bravič Seba-
stijan, zastopa družbo neomejeno, oba ime-
novana 9. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5330 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-211037
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06121 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa INFORMACIJSKA BORZA NE-
PREMIČNIN, centralna informacijska ba-
za nepremičnin, d.o.o., sedež: Dunajska
160, 1000 Ljubjana, pod vložno št.
1/29001/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1123742
Ustanovitelja: Alfa Tomi Flego, s.p., iz-

stop 29. 6. 1998 in Informacijska borza ne-
premičnin, centralna informacijska baza ne-
premičnin, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 29. 6. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211119
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05464 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa JUKI TRADE, družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Roška cesta 8, 1330 Kočevje, pod vlož-
no št. 1/30391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev, zastopnikov in družbene pogodbe z
dne 17. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1274708
Firma: INTERGRAF, grafično podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERGRAF, d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Trdnjava 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jurca Janko, izstop 17. 9.

1998; Klun Miran Boris, Kočevje, Ulica he-
roja Marinclja 11, vložek 420.000 SIT in
Komac Vojko, Ljubljana, Preglov trg 6, vlo-
žek 1,680.000 SIT, vstopila 17. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jur-
ca Janko, izstopil 17. 9. 1998, direktor Klun
Miran Boris, imenovan 17. 9. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev in prokurist Komac
Vojko, imenovan 17. 9. 1998.

Rg-211964
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05455 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEKSTIL DAN, družba za uspo-
sabljanje in zaposlovanje gluhih in na-
glušnih ter drugih ivnalidov, d.o.o., se-
dež: Vojkova 78, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13493/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in akta o ustanovitvi z dne
10. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5524075
Ustanovitelja. Dan, podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje gluhih in naglušnih ter
drugih invalidov, d.d., Ljubljana, izstop
10. 9. 1998 in A.A. Invest Turst, d.o.o.,
Ljubljana, organizacija finančnih skladov,
consulting in engineering, Ljubljana, Ce-
lovška 291, vstop 10. 9. 1998, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblsatilo za zastopanje je prenehalo
Zver Tomažu, ki je bil razrešen 10. 9. 1998.

Rg-212422
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05865 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PREMIERE ENTERTAINMENT, ki-
no, video in TV distribucija, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zaloška 18, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža in ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 1196235
Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva 1
Ustanovitelja: Aktiva Group, Podjetje za

ustanavljanje in upravljanje družb, d.o.o.,
Ljubljana, izstop 31. 12. 1997 in Aktiva In-
vest, d.d., Ljubljana, Dunajska 156, vstop
31. 12. 1997, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-212486
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03580 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa UNITAL, podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Pod hribom 11, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/02926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 19. 6. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5303150
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-212646
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06565 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu

vpisa UNISTAR ZASTOPSTVA, Podjetje
za računalniški inženiring, d.o.o.,
Slomškova 27-29, Ljubljana, sedež:
Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21312/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5715741
Firma: DENUS 23, d.o.o., Podjetje za

trgovino in storitve
Skrajšana firma: DENUS 23, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva

23/a
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Unistar, d.o.o., izstop

16. 11. 1998 in Radilović Miran, Ljubljana,
Trubarjeva cesta 23a, vstop 16. 11. 1998,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-
gič Gordana, razrešena 16. 11. 1998 in
direktorica Vrenjak Katja, Domžale, Borova
8a, Vir, imenovana 16. 11. 1998.

Dejavnost izbrisana 8. 12. 1998: 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 611 Pomor-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posrednštvu, razen za-
varovalništva in dejavnosti pokojninskih skla-
dov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2665 Proizvodnja zdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe dne
13. 11. 1998.

Rg-401932
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06609 z dne 8. 4. 1999 pri
subjektu vpisa BVP INŽENIRING, d.o.o.,
Dragomer, sedež: Dragomerska 1, Dra-
gomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/10965/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5460964
Ustanovitelji: Terčelj Borivoj, izstop

27. 1. 1998; Terčej Apolonija, Ljubljana,
Jarše 30, vstop 27. 1. 1998, vložek
772.761 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlović Barbara, Trzin, Ulica pod gozdom
27, vložek 772.761 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gulič Ariana, Dutovlje, Skopo
63a, vstop 27. 1. 1998, vložek 772.761
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 5092/97 Rg-154
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ROVI, Export-import, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Hudourniška 31, reg. št. vl.
1/18525/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vida Roosli-Andolšek,
Breg 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 3. 2. 1998

Srg 273/95 Rg-155
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

RALEX, svetovanje, marketing, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Bratovševa
ploščad 18, reg. št. vl. 1/8998/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marta, Miodrag in Tanja
Rašković, stanujoči Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.010
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe,
ki ga predstavljajo sredstva na računu druž-
be v nominalnem znesku 2.010 SIT v celoti
prevzamejo družbeniki, in sicer vsaj po eno
tretjino.

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 19. 1. 1999

Srg 4732/96 Rg-156
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

CVETKO IN DRUGI, d.n.o., Kozarišče
52, Stari trg pri Ložu, reg. št. vl.
1/18376/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 9.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cvetko Igor, Kozarišče
52, Stari trg pri Ložu in Cvetko Ciril, Gre-
gorčičeva 13, Ljubljana, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Cvetko Igorja in Cvetko Cirila.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 177/97 Rg-157
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

EFEKT, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Puharjeva 10, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/18711/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Videm D Arcy Interna-
tional, d.o.o., Prešernova 26, Ljubljana in
Kodax, trgovsko podjetje, d.o.o., Staničeva
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20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,000.000 SIT.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznostidružbe prevzemata Vitacel, d.d.,
kot pravni naslednik Videm D Arcy Interna-
tional, d.o.o., Ljubljana in Kodax, trgovsko
podjetje, d.o.o.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na oba ustanovitelja v razmerju
poslovnih deležev.

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 4. 11. 1998

Srg 17041/94 Rg-158
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

YAM, naravna prehrana, kozmetika in
terapevtske usluge, d.o.o., Ljubljana, Trg
MDB 1, reg. št. vl. 1/16707/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je YAM, društvo za razvoj
človeka, Trg MDB 1, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na YAM, društvo
za razvoj človeka.

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 13. 6. 1996

Srg 15684/94 Rg-159
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

MILE TRADE, trgovsko podjetje in za-
stopstva, d.o.o., Koželjeva 17, Kamnik,
reg. št. vl. 1/5881/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Milena Franc, Kože-
ljeva 17, Kamnik, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Mileno Franc.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih 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 14. 6. 1994

Srg 13753/94 Rg-160
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba BA-UR, družba za trgovino na
debelo in drobno z mešanim blagom,
d.o.o., Taborska 21, Domžale, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 17. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Uroš Bajec, Taborska 21,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
2.100 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku  se  ustanovitveni  kapital  v  zne-
sku 2.100 SIT prenese v celoti na Bajec
Uroša.

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 2. 7. 1996

Srg 12968/94 Rg-161
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

FOTO – TRADING, firma za opravlja-
nje fotografskih storitev, prodaja in uvoz
fotoopreme in materiala, d.o.o., Tržaška
54a, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 8.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Božidar Hozjan, Poklu-
karjeva 80, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Božidarja
Hozjana.

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 3. 6. 1996

Srg 15029/94 Rg-162
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

MEDIAPROM, export-import, d.o.o.,
Novi trg 2/1, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Graš Ljubodrag in Graš
Zdenka, oba Ziherlova 38, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu ustanovitelju do ene polovice ka-
pitala.

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 3. 6. 1996

Srg 16272/94 Rg-163
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ANTON, d.o.o., trgovsko in storitveno
podjetje, Moše Pijadejeva 38/a, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/7073/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mrvaljevič Mišo, Povšeto-
va 20, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Mrvaljevič
Miša.

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 13. 6. 1996

Srg 13855/94 Rg-164
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba GAZELA, uvozno-izvozno pod-
jetje in trgovina, d.o.o., Chengdujska 16,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Radomir Vučković, Lidija
Apohal, oba Metoda Mikuža 4, Ljubljana ter
Branko Bulajić in Alenka Bulajić, oba Cheng-
dujska 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapial v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu do ene četrtine osnovnega
kapitala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1996

Srg 17175/94 Rg-165
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

DR. FELIKS, KI ZDRAVI DOLGČAS,
podjetje za izdelavo in prodajo igrač in
iger z logično podlago ter izdelavo in
prodajo video kaset s poljudnoznanstve-
no in vzgojno tematiko, d.o.o., Titova 6,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/5409/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Srečo Zajc, Trubarjeva
75, Srečo Kirn, Cigaletova 11 in Miro Sele-
vec, Dragarjeva 4, Domžale, z ustanovitve-
nim kapitalom 20.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu do ene tretjine osnovnega ka-
pitala.

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 13. 6 1996

Srg 16296/94 Rg-166
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

RAZA, d.o.o., podjetje za lesno in vrt-
narsko dejavnost, d.o.o., Malejeva 19,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/3633/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 8. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zalar Rajko, Malejeva 19,
Ljubljana in Zalar Alojz, Gradiško 3, Nova vas
pri Rakeku, z ustanovitvenim kapitalom
20.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja, vsakemu
do ene polovice osnovnega kapitala.

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 13. 6. 1996

Srg 15136/94 Rg-167
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ADS, podjetje za tržno komuniciranje
in raziskave, d.o.o., Tomšičeva 9, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janko Hočevar, Posav-
skega 16, Ljubljana, Vanja Vardjan, Sne-
berško nabrežje 57, Ljubljana, Stine Var-
djan, Sneberško nabrežje 57, Ljubljana in
Tanja Saprunov, Štihova 14a, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zamejo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer na vsakega eno četrtino osnovnega
vložka.

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 4. 4. 1996

Srg 16389/94 Rg-168
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba ALLA FRANCA, zastopstvo, po-
sredovanje, trgovina, uvoz-izvoz, Triglav-
ska 32, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Humar Slavko, Triglavska
32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Humar
Slavka.

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 16. 8. 1996

Srg 16398/94 Rg-169
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

LASLAB, d.o.o., podjetje za raziska-
ve, razvoj, marketing in inženiring, Ljub-
ljana, Cesta XXXII/5, reg. št. vl.
1/4698/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stanko Zadnek, Skop-
ska 2, Ljubljana, Simona Cencič, Ulica bra-
tov Babnik 20, Ljubljana, Marko Kazič, Ža-
garjeva 6, Tolmin, Matjaž Lukač, Slomško-
va 17, Ljubljana, Stojan Trost, Juleta Ga-

brovska 23 in Boris Vedlin, Ulica bratov
Učakar, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 21.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu do ene šestine osnovnega ka-
pitala.

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 13. 6. 1996

Srg 16176/94 Rg-170
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

CEKINUS, podjetje za finančno raču-
novodske storitve, d.o.o., Turjaško na-
selje 8, Kočevje, reg. št. vl. 1/18840/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Obranovič Albina, Tur-
jaško naselje 8, Kočevje in Rožmarin Mar-
ta, Heroja Marinclja 10, Kočevje, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Obranovič
Albino.

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 14. 6. 1996

Srg 2420/94 Rg-171
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

AVTOMEHANIKA MB, servis in trgovi-
na, d.o.o., Trnovec 27, Medvode, reg. št.
vl. 1/13639/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
11. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogdan Murnik, Trnovec
27, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
21.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na Bogdana
Murnika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 1994

Srg 15606/94 Rg-172
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

STEFF & CO, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, storitve, d.o.o., Polje C.
VI/16, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kolenko Štefan, Polje, C.
VI/16, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Kolenko Štefana.

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 12. 9. 1996

Srg 19294/94 Rg-173
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

A + B, podjetje za trgovino in stori-
tveni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kuz-
mičeva 5, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev z dne 21. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta, Alenka Ogrin in Borut
Ogrin, oba Kuzmičeva 5, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Alenko Ogrin in Boruta Ogrin,
na vsakega do ene polovice.

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 5. 9. 1996

Srg 367/95 Rg-174
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

BEMAX, trgovina, gostinstvo, pro-
izvodnja, d.o.o., Peč 16, Grosuplje, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Berčan Mateja in Ber-
čan Maks, oba Peč 16, Grosuplje, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Berčan Mate-
jo 4.080 SIT in Mrčan Maksa 3.920 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 1996

Srg 283/95 Rg-175
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

MEDITUR, d.o.o., Ljubljana, Trg okto-
brske revolucije 1, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Žnidar Rudolf, Ljublja-
na, Trg oktobrske revolucije 1 in Žnidar Hu-
bert, Maribor, Cesta proletarskih brigad 79,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Žnidar Rudol-
fa in Žnidar Huberta, vsakemu do ene polo-
vice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 1996

Srg 860/95 Rg-176
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

GIM International, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in svetovanje, Pot
v dolino 35, Dobrunje, Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Peterca Marija, Pot v
dolino 35, Dobrunje–Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Peterca Marijo.

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 19. 9. 1996

Srg 351/95 Rg-177
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

GOLDEN LINE, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, zastopanje, posredo-
vanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Črtomirova 22,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cankar Brigita, Črtomi-
rova 22, Ljubljana in Gorše Jože, Scopolije-
va 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsa-
kega do ene polovice.

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
dne19. 9. 1996

Srg 19281/94 Rg-178
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

NORTH POINT, podjetje za svetova-
nje, ekonomski, finančni in organizacij-
ski inženiring, marketing in komercial-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 1. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Silva Novak, Bratov
Učakar 8, Ljubljana in Dušan Seliškar, Ja-
vorjev drevored 15, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Dušana Seliškarja.

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 19. 9. 1996

Srg 17513/94 Rg-179
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

AGAPE, d.o.o., Notranje Gorice 241,
Notranje Gorice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Ružica Kačič, Notra-
nje Gorice 241, Notranje Gorice in Marta
Birk, Laze 46, Dol pri Ljubljani, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Ružico Kačič in Marto Birko, na vsako do
ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 1996

Srg 8741/94 Rg-180
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

CIMA, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Koblarji 64, Stara Cerkev,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anica Košorog in Cveto
Košorog, oba Koblarji 64, Stara Cerkev, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Anico Košo-
rog in Cveta Košoroga, na vsakega do ene
polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 1996

Srg 17542/94 Rg-181
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

DLINK, družba za računalniški in in-
formacijski inženiring, d.o.o., Trg revo-
lucije 3, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miran Kocijančič, Ul. V.
Rožiča 14, Kamnik, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku sevse ostalo premoženje prene-
se 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 16. 9. 1996

Srg 322/95 Rg-182
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

MI-PO CONSULT, podjetje za razvoj,
izdelavo, prodajo in servisiranje elek-
tronskih  in  strojnih  delov  in  naprav
ter  akvizicija,  projektiranje  in  nadzor
investicijskih  del,  d.o.o.,  Molniške  če-
te 1, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 1.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Edo Mikolič, Ilirska 22,
Ljubljana in Zdenko Podreka, Molniške če-
te 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.244 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsa-
kega do ene polovice.

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 19. 9. 1996

Srg 94/17699 Rg-183
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba AVTOŠOLA FLORIDA, Podjet-
je za učenje kandidatov za voznike B
kategorije, d.o.o., Ramovševa 11, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pitka Slavko, Ramovševa
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Pitka Slavka.

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 25. 2. 1997

Srg 6817/94 Rg-184
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Drižba P & T, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Marinkov trg 12, reg. št. vl. 1/21942/00,

preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Primož Poschl, Marinkov
trg 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 105.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s pre-
nehanjem družbe, prenese na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 1995

Srg 292/95 Rg-186
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ELEKTRO-NET, d.o.o., elektro in ra-
čunalniške instalacije, Rojska 34, Dom-
žale, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jakič Borut in Jakič Ne-
venka, oba Archinetova 1, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT. Obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe prevzema Jakič Borut kot samosto-
jen podjetnik s firmo Elnet, Blejčeva cesta
16, Domžale.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsa-
kega do ene polovice.

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. 9. 1996

Srg 6835/94 Rg-187
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba ULTRA MIX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/14364/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ivan Kavaš, Lunačkova
3, Ljubljana in Darko Puš, Štihova 9, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s pre-
nehanjem družbe, prenese na ustanovitelja,
vsakemu ena polovica.
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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 15. 2. 1995

Srg 10788/94 Rg-188
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

KONRAD, trgovina, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Humec 43, Dolenja vas, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Konrad Miše in Mira
Miše, oba Humec 43, Dolenja vas, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 16. 3. 1995

Srg 10802/94 Rg-189
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ROBER, d.o.o., Podjetje za trženje in
posredovanje, Tominškova 68, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rober Drago, Tominško-
va 68, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Rober
Draga.

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 16. 3. 1995

Srg 2581/94 Rg-190
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

TRGOCVET, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Lukovica, Šentvid 28,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Stupica, Šentvid
28, Lukovica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Anico Stupi-
ca.

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 19. 4. 1995

Srg 3180/96 Rg-191
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba ALPESEA, Agencija za investi-
cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Omej-
čeva 5, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleš Jelenc, Zaloška
119, Ljubljana in Rok Vogrič, Gregorčičeva
15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Družba nima premoženja, zato delitev ni
potrebna.

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 15. 10. 1996

Srg 113/96 Rg-192
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba AŠA, d.o.o., kozmetični salon,
trgovina, fotokopiranje, uvoz-izvoz, Ljub-
ljana, Primožičeva 38, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ržen Tanja, por. Vo-
grič, Suhadolčanova 3, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Ržen Tanjo, por. Vogrič.

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 18. 6. 1997

Srg 18439/94 Rg-193
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KORPA, d.o.o., podjetje za sto-
ritve, trgovino, proizvodnjo in razvoj, Sp.
Rudnik II/20, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Merčun, Po-
lanškova 30, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Branka Mer-
čuna.

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 22. 11. 1996

Srg 94/18663 Rg-194
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SALTUS, proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo in storitve, d.o.o., Domža-
le, Jarčeva 12, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Skok in Aleksan-
der Skok, oba Jarčeva 12, Domžale, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Aleksandra
Skoka in Jožeta Skoka, vsakemu do ene
polovice.

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 12. 2. 1996

Srg 94/18689 Rg-195
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba CODAX d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja in uslužne dejavnosti, uvoz, iz-
voz, Titova 8, Logatec, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dragan Krstovski, Bra-
tovševa ploščad 10, Ljubljana in Tomaž Ho-
čevar, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, z
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ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Dragana
Krstovskega in Tomaža Hočevarja, vsake-
mu do ene polovice.

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 12. 2. 1996

Srg 94/18654 Rg-196
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BONUS, agencija za poslovni
turizem, d.o.o., Slovenska 17, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miha Rihtar, Perovo 37,
Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
2.200 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.200 SIT prenese v celoti na Miha Rih-
tarja.

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 12. 2. 1996

Srg 18651/94 Rg-197
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba LARSA, podjetje za trgovino,
turizem, storitve in svetovanje, d.o.o.,
Medvode, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej Satran in Andre-
ja Satran, oba Preška 30, Medvode, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 18629/94 Rg-198
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BOCK, Inženiring, marketing,
svetovanje in izvajanje gradbenih del,
Leninov trg 4, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ivan Bukovec, Preglov
trg 7, Ljubljana, Štefan Okroglič, Rusjanov
trg 8, Ljubljana, Colarič Anton, Brodarjev
trg 11, Ljubljana in Košir Dušan, Rusjanov
trg 8, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 18621/94 Rg-199
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba FLORIDA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Damjana Kerševan,
Kmečka pot 24, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Damjano Ker-
ševan.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 94/18578 Rg-200
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PRI KOVAČU, trgovina na de-
belo in drobno, inženiring, komercialni
in posredniški posli, Na jami 5, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Omerzel in Sta-
nislava Omerzel, oba Na jami 5, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-

zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Marjana
Omerzela in Stanislavo Omerzel, vsakemu
do ene polovice.

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 12. 2. 1996

Srg 18600/94 Rg-201
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BO – RO, podjetje za projekti-
ranje, svetovanje in marketing, d.o.o.,
Trg francoske revolucije 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Rotovnik, Trg fran-
coske revolucije 7, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Borisa
Rotovnika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 18592/94 Rg-202
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba COPLAN, d.o.o., izvozno-uvoz-
no, trgovsko, proizvodno in storitveno
podjetje, Pod bresti 20, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rok Kovše, Pod bresti
20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Roka Kov-
šeta.

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 22. 11. 1996
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Srg 18583/94 Rg-203
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ALTER WATT, podjetje za iz-
koriščanje alternativnih virov energije,
d.o.o., Koblarjeva 15, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bregar Don, Medno 52,
Šentvid, Jerman Riko, Cesta v Rožno doli-
no 18e, Ljubljana in Kuščer Samo, Koblarje-
va 15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu ena tretjina.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 18497/94 Rg-204
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba FR, d.o.o., podjetje za eko-
nomske in organizacijske storitve, Ziher-
lova 2, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franci Velkavrh, Ljublja-
na, Ziherlova 2, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Francija
Velkavrha.

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 22. 11. 1996

Srg 18484/94 Rg-205
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SPALMOTOR, d.o.o., avtome-
hanične storitve in trgovina, Seliškarje-
va 4, Grosuplje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alojzij Šparovec, Seliškar-
jeva 4, Grosuplje, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Alojzija Špa-
rovca.

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 22. 11. 1996

Srg 18462/94 Rg-206
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MULTI SPED, d.d., podjetje za
trgovino in storitve, Parmova 41, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mac Ada, d.d., Ljub-
ljana, Parmova 41, z ustanovitvenim kapi-
talom 60.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v višini
60.000 SIT prenese v celoti na Mac Ado.

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 22. 11. 1996

Srg 18461/94 Rg-207
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba OPTIUM, d.o.o., podjetje za
poslovno-tehnične storitve, Kersnikova
7, Grosuplje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dejan Kalinšek, Kersniko-
va 7, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Dejana Ka-
linška.

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 22. 11. 1996

Srg 18448/94 Rg-208
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VIST, vzdrževanje, inženiring,
servisiranje in trgovina, d.o.o., Hrastnik
pri Trojanah 4, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Samec Albert, Andrea-
ševa 16, Ljubljana, Lovrek Ivan, Brilejeva
19, Ljubljana in Zotler Franc, Hrastnik pri
Trojanah 2, Trojane, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu 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 22. 11. 1996

Srg 18420/94 Rg-209
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MEDICOM, d.o.o., podjetje za
uvoz, prodajo in inženiring, Moša Pijade
5/VII, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rok Mikše, Pod hrasti
21, Ljubljana in MTC Consulting 116, Rou-
te de Frontenex, CH-1208, Geneve, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Roka Mik-
šeta.

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 22. 11. 1996

Srg 10232/94 Rg-210
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba GEPARD, finančne, tehnič-
no-tehnološke in poslovne storitve,
d.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 16a,
Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Peter Čede, Trg Franca
Fakina 2a, Trbovlje, Matjaž Štrakl, Kešeto-
vo 6, Trbovlje, Branko Gačnik, Trg Franca
Fakina 16a, Trbovlje, Oto Juraja, Partizan-
ska 27, Trbovlje in Rastislav Zor, Ulica



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 28. 6. 1999 / Stran 3421

1. junija 25, Trbovlje, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, prenese na ustanovitelje, vsa-
kemu ena petina.

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 13. 3. 1995

Srg 10204/94 Rg-211
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba EUROPA COMMERCE, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih prozvodov, gostinstvo, turi-
zem in marketing, svetovanje, posred-
ništvo, turizem in zunanjo trgovino,
d.o.o., Petkova 69, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Vladimir Turk, Adamiče-
va 2, Grosuplje, Ivan Grm in Herman Og-
rinc, oba Na griču 3, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje.

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 24. 2. 1995

Srg 10187/94 Rg-212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ALMA – Alpe marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Medvedova 28, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Mateja Gomol-Žibert,
Ob žici 3, Ljubljana in Stanislava Thaler,
Malgajeva 12, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, prenese na ustanoviteljici po
enakih delih.

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. 2. 1995

Srg 337/95 Rg-213
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

B. A. F., podjetje za inženiring, notra-
njo in zunanjo trgovino ter storitve,
d.o.o., Aškerčeva 17, Domžale, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Burger, Aškerčeva
17, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Burger Franca.

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 25. 9. 1996

Srg 280/95 Rg-214
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PFM – Psihiatrično svetovanje, d.o.o.,
Trubarjeva 79, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je dr. Meta Flegar, Trubar-
jeva 79, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na dr. Meto Flegar.

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 19. 9. 1996

Srg 19336/94 Rg-215
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KA & J, avtoličarstvo in druge stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Tončke Čečeve 3,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Klančar Rado, Tončke
Čečeve 3, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-

pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Klančar Radota.

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. 9. 1996

Srg 17005/94 Rg-216
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

QUICK & QUALITY, d.o.o., podjetje za
montažo, projektiranje, trgovino in mi-
zarske storitve, Kodrova 12a, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ljubomir Mitič, Kodro-
va 12a, Ljubljana in Branko Vrhovnik, Matja-
ževa 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Ljubomira Mitiča in Branka
Vrhovnika.

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 25. 9. 1996

Srg 5323/97 Rg-217
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

OSTRUM, zastopstva in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Mirje 25, reg. št. vl.
1/10891/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica Žokalj Mirjana, Mirje 25,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,532.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 11. 6. 1998
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Srg 01727/95 Rg-218
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ALDA, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Vranja pot 8, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  Aleš  Šteh,  Graška
cesta 20, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 22. 7. 1996

Srg 1725/95 Rg-219
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba P.T.M., podjetje za poslovni
consulting, trgovino in marketing, d.o.o.,
Linhartova 8, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Smodej Jurij Leon in
Smodej Julijana, oba Janka Puclja 1, Kranj,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe 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 17. 6. 1996

Srg 1722/95 Rg-220
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba WAY 2, družba za turizem, in-
ženiring, promet in trgovino, d.o.o., Ce-
lovška 206, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je COME 2 US, družba za
turizem, inženiring, promet in trgovino, d.d.,
Celovška 206, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe 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 17. 6. 1998

Srg 01717/95 Rg-221
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DOMEN MARKETING, posre-
dovanje v prometu blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Pod gozdom 12, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvone Jagodic, Dvorje 87,
Cerklje na Gorenjskem, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 1. 7. 1996

Srg 01706/95 Rg-222
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba LUXOR, d.o.o., podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in svetovanje, Lin-
hartova 64, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po s klepu skupščine z
dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jurij Engelsberger, Na
Korošci 11, Ljubljana, Aristid Havliček, Lin-
hartova 64, Ljubljana, Milan Baraga, Maše-
re Spasiča 13, Ljubljana, Robert Simončič,
Blejska Dobrava 154, Blejska Dobrava,
Duška Obermajer, Strossmajerjeva 12,
Ljubljana, Tatjana Ružič, Kettejeva 9a, Ilir-
ska Bistrica, Vesna Deankovič, Topniška
43, Ljubljana in Polona Sepe-Godina, Mi-
klošičeva 5, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelje.

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 24. 6. 1996

Srg 01696/95 Rg-223
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PLIPP, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Štepanjska c. 22, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Goran Grdadolnik, Ljub-
ljana, Štepanjska c. 22, z ustanovitvenim
kapitalom 103.400 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 1. 7. 1996

Srg 01665/95 Rg-224
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba T & M, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o., Podlim-
barskega 47b, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Škofic Tomaž in Mirja-
na Škofic, oba Podlimbarskega 47b, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno premoženje družbe
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 1. 7. 1996

Srg-01628/95 Rg-225
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PELA, d.o.o., trgovina, go-
stinstvo, menjalnica, Trdinova 5, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nikolovski Petar, Trdino-
va 5, Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom
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8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 4. 7. 1996

Srg 01626/95 Rg-226
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VERDI, podjetje za trgovino
d.o.o., Ljubljana, Petkovškovo nabrežje
53, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 3. 995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Lejla Šarlah, Šmartin-
ska c. 8, Ljubljana in Vesna Kovač, Pot na
Smrečje 24, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanoviteljici.

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 5. 7. 1996

Srg 01612/95 Rg-227
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba RDS, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Zavetiška 4, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Sardoč Ranko, Slivia 5,
Trst, Duino-Aurisina, Italija in Stepančič Du-
šan, Veliki dol 30, Sežana, z ustanovitvenim
kapitalom 106.420 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 5. 7. 1996

Srg 01596/95 Rg-228
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INTEGRAL DARKO IN MARKO,
prevozništvo, d.o.o., Vojkova 58, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Radomir Petrič, Rube-
šo 166a, Rijeka, Hrvaška in Vidak Gajič,
Maršala Tita 24, Opatija, Hrvaška, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 1. 7. 1996

Srg 01560/95 Rg-229
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MINERVA LJUBLJANA, pro-
izvodnja, uvoz-izvoz, marketing, turizem,
d.o.o., Ljubljana, Jakčeva 5, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Posedel Pasionaria, Ljub-
ljana, Vlahovičeva 5, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 1. 7. 1996

Srg 01523/95 Rg-230
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba LIDA podjetje za izobraževa-
nje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ul.
29. hercegovske divizije 11, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jesenovec Lidija, Ul.
29. Hercegovske divizije 11, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 7. 1996

Srg 01516/95 Rg-231
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MOVI TRADE, proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Krtina 100, Dob,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mojca Polše, Krtina
100, Dob in Viktor Rems, Krtina 87, Dob, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 5. 7. 1996

Srg 01497/95 Rg-232
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba NIVO, d.o.o., Ljubljana, Orga-
nizacija, informatika, storitve, Polanško-
va 10, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Trček Stanko, Polanško-
va 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se 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 3. 7. 1996.

Srg 19543/94 Rg-233
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba LEXTRA, podjetje za ekonom-
ski in pravni consulting ter finančno ra-
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čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana Ti-
tova 38, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Heda Zamernik, Grab-
lovičeva 28, Ljubljana, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese v celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 1996

Srg 19524/94 Rg-234
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

NAVO, podjetje za trgovino na debe-
lo in drobno, Jakčeva 2, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine, z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mladen Tomaž, Jakčeva
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 12. 2. 1996

Srg 19448/94 Rg-235
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

“ATELJE SKUK” galerijska dejavnost,
svetovanje, storitve marketinga, komer-
ciale, turizma, zastopniški, komisijski,
agencijski, posredniški posli, promet z
nepremičninami, trgovina na debelo in
drobno, uvoz-izvoz, ostale intelektualne
storitve, d.o.o., Grafenauerjeva 53, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gabrijela Šertelj, Gra-
fenauerjeva 53, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 5. 3. 1996

Srg 19390/94 Rg-236
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SAMSONN, podjetje za proizvodnjo,
organizacijo in trgovino d.o.o., Ljublja-
na, Na gmajni 68, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Samo Jelačič, Ljubljana,
Na gmajni 68, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 7. 2. 1996

Srg 19377/94 Rg-237
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ZATLER, podjetje za gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Ljubljana, Omahnova 27,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Borut Zatler, Ljubljana,
Omahnova 27, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 7. 2. 1996

Srg 18777/94 Rg-238
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DELFI, podjetje za raziskave
in svetovanje, d.o.o., Ob Ljubljanici 42,
Ljubljana, reg. št. vložka 1/5495/00, pre-
neha po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so občinski komite ZKS
Ljubljana Moste Polje, Ob Ljubljanici 42,

Ljubljana, Leon Toplak, Domžale, Zupanči-
čeva 5, Bogdan Lipovšek, Ljubljana, Viška
c. 53 in Stane Brezovar, Ljubljana, Tržaška
10, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po njihovih deležih.

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 20. 10. 1995

Srg 12655/94 Rg-239
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KEOPS, d.o.o., podjetje za marketing,
inženiring, organizacijo proizvodnje, ko-
mercialno posredovanje ter trgovino, Je-
zero 97, Preserje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Svete Peter in Svete
Pavel, oba Jezero 97, Preserje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na Svete Petra in Svete
Pavla, vsakemu do ene polovice.

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 17. 5. 1996

Srg 12336/94 Rg-240
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BAVARIA, Trgovina, proizvod-
nja, zastopstvo, d.o.o., Dom in vrt 22,
Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Martin Čop, Dom in vrt
22, Trbovlje in Herbert Krauter, Anger
Traunstein, Rohrmoos, ZRN, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Martina Čopa
in Herberta Krauterja.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 28. 6. 1999 / Stran 3425

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 17. 5. 1996

Srg 12267/94 Rg-241
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MAKRO, trgovina na debelo, d.o.o.,
Ljubljana, Škrabčeva 23b, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jelič Tomaž, Škrabčeva ul.
23b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3.500 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.500 SIT prenese na Jelič Tomaža.

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 17. 5. 1996

Srg 11427/94 Rg-242
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

FRLETA, Glavarjeva 92, Komenda,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Frleta Radovan in Frle-
ta-Klemenčič Lea, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.

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 19. 5. 1995

Srg 11388/94 Rg-243
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PINKI, podjetje za gostinske storitve
prehrane in druge gostinske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Smoletova 12, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Trbežnik Matjaž in Tr-
bežnik Antica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital v znesku 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 19. 5. 1995

Srg 11378/94 Rg-244
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

LKS TRADE, d.o.o., Ljubljana, Vojko-
va 58, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Boris Tinta, Smiljan So-
sič in Miran Korenčič, z ustanovitvenim ka-
pitalom 3.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 19. 5. 1995

Srg 11095/94 Rg-245
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

UNIMARC, trgovina, zastopstva, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta VI/8, Ljubljana-Polje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Živa Švagelj, Petkovič
in Dušan Petkovič, oba Ljubljana, Polje, Ce-
sta VI/8, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja, na vsa-
kega do ene polovice.

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 17. 5. 1996

Srg 11093/94 Rg-246
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CROEM, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Društvena 24,
reg. št. vl. 1/20670/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dragutin Paska, Lipovnik
143, Klenovnik, Hrvatska, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 24. 4. 1995

Srg 11080/94 Rg-247
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Trgovsko podjetje VINAR & Co, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 1, reg. št. vl.
1/10414/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivan Dovgan, Resljeva
cesta 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v z nesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 21. 4. 1995

Srg 11007/94 Rg-248
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

EUROCAFE, notranja in zunanja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 6, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mladen Mladenič, Ljublja-
na, Reboljeva 6, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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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 17. 5. 1996

Srg 11000/94 Rg-249
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

INTERMERKUR, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Na jami 9, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jager Mitja in Jager Ka-
rolina, oba Na jami 9, Ljubljana, ter Žagar
Zvonko in Žagar Irena, oba Pot na Fužine
53, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelje Jager
Mitjo, Jager Karolino, Žagar Zvonka in Ža-
gar Ireno, na vsakega do ene četrtine.

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 17. 5. 1996

Srg 10994/94 Rg-250
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SIBA, proizvodnja, trgovina in stori-
tve d.o.o., Trbovlje, Leninov trg 12, Tr-
bovlje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Smode, Leninov trg
12, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
118.500 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
118.500 SIT prenese na Antona Smodeta.

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 17. 5. 1996

Srg 10987/94 Rg-251
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TRADECO, podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, gospodarsko svetova-
nje, zastopanje ter leasing, d.o.o.,
Ljubljana Nadgoriška 10, preneha po

skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Franc Bohnec in Marjeta
Bohnec, oba Nadgoriška 10, Ljubljana, Pe-
ter Lapanje, Ul. Koroškega bataljona 11,
Ljubljana in Darko Bohnec, Dunajska 135,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelje, na vsa-
kega do ene četrtine.

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 17. 5. 1996

Srg 09998/94 Rg-252
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba GENERAL TRADE, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva 13-15, Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Martin Klobčar, Brilejeva
13-15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Klobčar
Martina.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1995

Srg 09949/94 Rg-253
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BLOJ, družba za opravljanje
svetovalne, izvajalske, projektantske, fi-
nančne, trgovinske in komercialne de-
javnosti, d.o.o., Domžale, Vodovodna 6b,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zorman Olga in Zorman
Janez, oba Vodovodna 6b, Domžale, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Zorman Ol-

go in Zorman Janeza, vsakemu do ene
polovice.

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 13. 3. 1995

Srg 09897/94 Rg-254
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba JU-JU, podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Društvena 2, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Urbanec Justina, Der-
mastjeva 14, Mengeš in Jež Julija, Druš-
tvena 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Urbanc Justi-
no in Jež Julijo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1995

Srg 9857/94 Rg-255
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MURKO, d.o.o., Podjetje za po-
slovne storitve, marketing in trgovino,
Videm 15a, Dol pri Ljubljani, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tone Murgelj, Videm
15a, Dol pri Ljubljani, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na Murgelj Toneta.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 9748/94 Rg-256
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:
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EPOPLAST, proizvodno in trgovsko
podjetje ter računalniški inženiring,
d.o.o., Šmarca, Kamniška 25, Kamnik,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ukmar Janko, Vavpetič
Alojzij in Vavpetič-Ukmar Barbara, vsi Pod-
gorje 50, Kamnik, ter Burkeljca Hilda, Ljub-
ljana, Agrokombinatska 10a, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer na vsega eno četrtino.

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 11. 12. 1995

Srg 9591/94 Rg-257
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

EUROSHIP, špedicija in zunanja trgo-
vina, d.o.o., Prešernova 34, Domžale,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Trančar Mirjam, Trančar
Franc in Trančar Jelka, vsi Prešernova 34,
Domžale ter Trančar Sonja, Gosposvetska
29, Maribor, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer na vsakega eno četrtino.

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 11. 12. 1995

Srg 9409/94 Rg-258
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

“COMNETT” Harware & Software,
d.o.o., Ljubljana, Polje 351b, reg. št. vl.
1/19838/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vulič Dragan, Cleveland-
ska 17a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku

100.000 SIT prenese v celoti na Vulič Dra-
gana.

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 21. 9. 1995

Srg 09030/94 Rg-259
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ARISTEL, podjetje za elektroniko, te-
lekomunikacije in elektromedicino, d.o.o.,
Linhartova 98, Ljubljana, reg. št. vl.
1/20132/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Blokar, Linhartova
98, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.103 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.103 SIT prenese v celoti na Matjaža
Blokarja.

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 21. 4. 1995

Srg 09019/94 Rg-260
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MIROL, d.o.o., Ljubljana, Celovška
25, reg. št. vl. 1/22010/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Končar Mirjana, Cle-
velandska 23, Ljubljana in Kavalič Olga, Tr-
žaška 47, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljici, na vsako do ene polovice.

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 21. 4. 1995

Srg 08973/94 Rg-261
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SPORT-LINE, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem, export-import, d.o.o., Ljubljana,
reg. št. vl. 1/09453/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Sitar Jože, Domžale, Ker-
snikova 4, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Sitar Jožeta.

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 21. 4. 1995

Srg 08782/94 Rg-262
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba AG, engineering, d.o.o., pod-
jetje za arhitekturo, gradbeništvo, obli-
kovanje, računalništvo, gostinstvo, trgo-
vino, Celovška 181, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 1. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Novak Mladen in Men-
cinger Tomaž, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na Novak Mladena in
Mencinger Tomaža, vsakemu ena polovica.

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 17. 5. 1996

Srg 8512/94 Rg-263
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba AHLIN, prevozništvo in druge
storitve, d.o.o., Ljubljana, Štembalova
38, reg. št. vl. 1/21046/00, preneha po
sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Ahlin, Ljubljana,
Štembalova 30, z ustanovitvenim kaptialom
346.467 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
346.467 SIT prenese v celoti na Bojana
Ahlina.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 1998

Srg 7384/94 Rg-264
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MAP, podjetje za svetovanje, organi-
zacijo in trgovino, Kogejeva 13, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/07846/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Podlogar, Kogeje-
va 13, Ljubljana in Mitja Mejač, Trg osvobodi-
tve 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Podlogar
Marka in Megoč Mitjo.

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 17. 2. 1995

Srg 7258/94 Rg-265
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

VRTEC ZARJA, d.o.o., varstvo, vzgoja
in izobraževanje otrok, Slamnikarska
14, Mengeš, reg. št. vl. 1/18678/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Frančiška Močnik in
Darka Bitenc, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanoviteljici, po
4.000 SIT vsaki.

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 24. 4. 1995

Srg 7071/94 Rg-266
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

BAKHOS, podjetje za trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Pijava Gorica 2, Škoflji-
ca, reg. št. vl. 1/19095/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bolha Dragica in Franc,
oba Pijava Gorica 77, Škofljica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Bolha Dragi-
co in Franca, vsakemu eno polovico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 8. 3. 1995

Srg 7065/94 Rg-267
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CEMENTNINARSTVO FAŠALEK,
d.o.o., proizvodnja, trgovina, export-im-
port, Ljubljana, Tiranova ul. 1, reg. št. vl.
1/23800/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Fašalek Milan, Tiranova
ul. 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Feršalek
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 Ljubljani
dne 21. 3. 1995

Srg 7064/94 Rg-268
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CETEX, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40, reg. št.
vl. 1/18993/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kristina Lazič, Šumato-
vačka 46, Beograd, Srbija, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Kristino
Lazič.

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 14. 3. 1995

Srg 06591/94 Rg-269
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KLARIX, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, marketing in storitve, Rib-
nica, Breg 2, reg. št. vl. 1/10463/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vesel Roman, Breg 2, Rib-
nica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Vesel Ro-
mana.

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 28. 3. 1995

Srg 06582/94 Rg-270
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SANIP, d.o.o., podjetje za
gradbeni inženiring, sanacije in projek-
tiranje, Cesta Hermana Debelaka 6,
Hrastnik, reg. št. vl. 1/07411/00 preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Drobež, Cesta Her-
mana Debelaka 6, Hrastnik, z ustanovitve-
nim kaptialom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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. 3. 1995.

Srg 06561/94 Rg-271
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TOKSO, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/08639/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomislav Košar, Prijate-
ljeva 12, Ljubljana, z ustanovitvenenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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. 3. 1995

Srg 6546/94 Rg-272
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

AURIS, trgovsko podjetje, export-im-
port, d.o.o., Zoisova 4, Domžale, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Tatjana Cerar, Bi-
striška 19, Domžale, Barbara Kotnik, Zo-
isova 4, Domžale, Zorica Drvarič, Ljubljan-
ska 17b, Maribor in Vlasta Dobrila, Betnav-
ska 28, Maribor, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje v sorazmerju z vloženimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 17. 9. 1996

Srg 06533/94 Rg-273
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KASTELIC, d.o.o., Kočevje, Ob
Mohovniški cesti 9, reg. št. vl.
1/20140/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 10. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vrečar Vladimir, Brilejeva
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Kastelic
Rudolfa.

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 28. 3. 1995

Srg 06460/94 Rg-274
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ALBOMA, d.o.o., Pod hrasti 73,
Ljubljana, št. reg. vl. 1/08625/00 prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Petru Duša, Pod hrasti
73, Ljubljana, in Brufach Ivica, Adamičeva
18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku  se  ustanovitveni  kapital  v  zne-
sku 2.000 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljici.

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. 3. 1995

Srg 6287/94 Rg-275
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba M & O, d.o.o., podjetje za mar-
keting, industrijsko in grafično oblikova-
nje, ekonomsko propagando, grafično
dejavnost, trgovino in storitve, zunanjo
trgovino, Ljubljana, Roška c. 29, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mesojedec Andrej, Vese-
lova ulica 12, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Mesojedca.

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 1. 2. 1995

Srg 5622/94 Rg-276
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

RAKEF, d.o.o., podjetje za trgovino in
storitve Medvode, reg. št. vl. 1/7893/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rakef Vincenc, Stanežiče
57a, Šentvid pri Ljubljani, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Rakef Vin-
cenca.

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 25. 5. 1995

Srg 5610/94 Rg-277
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ML CO., podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Trbovlje, reg. št. vl.
1/20772/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitel je Milan Lukač, Trbovlje, Trg
revolucije 16, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Milana
Lukača.

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 25. 5. 1995

Srg 5609/94 Rg-278
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

DEMŠAR Videoigre, športni biljard, tr-
govina in gostinstvo Ljubljana, d.o.o.,
reg. št. vl. 1/8976/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  Stanislav  Demšar,  Zali
log 24, Železniki, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 prenese v celoti na Demšar Stani-
slava.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1995

Srg 5289/94 Rg-279
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VIVA TRADE, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Tesovnikova 88a,
reg. št. vl. 1/21706/00 preneha po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hermina Vodopivec,
Ljubljana, Gornji trg 7, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Hermino
Vodopivec.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 1998

Srg 4702/94 Rg-280
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KRANER, Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Trbovlje, reg. št. vl. 1/6192/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris Novak in Alma No-
vak, oba Trbovlje, Gimnazijska 25, z usta-
novitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na Borisa No-
vaka in Almo Novak.

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 28. 11. 1994

Srg 4682/94 Rg-281
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ROSSIBO, trgovsko in zastopniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/119037/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Robert Pucher, Ljub-
ljana, Rimska 21 in Borut Potočnik, Ljub-
ljana, Wolfova 1, z ustanovinim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Roberta
Pucherja in Boruta Potočnika, vsakemu po-
lovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 1994

Srg 3699/94 Rg-282
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INLINE, Ljubljana, d.o.o., Puc-
ljeva 29, reg. št. vl. 1/04983/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jagodič Marko, Jagodič
Nataša in Krajc Matjaž, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Jagodič Marka, Jagodič Natašo in Krajc
Matjaža.

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 14. 12. 1994

Srg 1664/94 Rg-283
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

GODIVA, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
3, trgovina z umetnostnimi izdelki in iz-
delki domače obrti, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 2. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Vlaj Alenka, Sallaumi-
nes 5b, Trbovlje in Vlaj Ana Marija, Sallau-
mines 5b, Trbovlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Vlaj Alen-
ko in Vlaj Ana Marijo.

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 1. 4. 1994

Srg 8925/94 Rg-284
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

EVROMIT – trgovina, izobraževanje,
turizem, gostinstvo, informatika, d.o.o.,
Ljubljana, Prijateljeva 14, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 25. 5. 1994.

Družba ima urejena vsa razmerja z de-
lavci.

Ustanovitelja sta Zalar Metod, Prijatelje-
va 14, Ljubljana in Prusnik Irena, Skaručna
44, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja, na vsakega do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 18. 5. 1995

Srg 1789/95 Rg-285
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

“PC SEACOM” d.o.o., podjetje za ser-
vis in proizvodnjo elektronskih in tele-
komunikacijskih naprav in zunanjo trgo-
vino, Hošiminhova 3, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/3895/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Srečo Rome in Alenka
Rome, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 20.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Srečka Rometa 12.000 SIT in
Alenko Rome 8.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 28. 8. 1996

Srg 8134/94 Rg-286
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BERTONE, zasebno podjetje
za  zastopanje,  trgovino  in  marketing,
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Trnovska 10, Ljubljana, reg. št. vl.
1/5705/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Bernik, Trnov-
ska 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1.800 SIT in Janez Bernik, Trnovski
pristan 12, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Antona Berni-
ka in Janeza Bernika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 1. 3. 1996

Srg 08051/94 Rg-287
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SIJ, družba za projektiranje,
svetovanje in izvajanje elektroinstalacij-
skih naprav, trgovina na debelo in drob-
no z mešanim blagom in elektromate-
riala, prevoz blaga in taxi služba d.o.o.,
Kamnik, Cankarjeva 49, reg. št. vl.
1/15964/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Iskra Jože, Cankarjeva
49, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
1.000 SIT in Feržan Soraya, Eksterjeva 4,
Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
1.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Iskra Jožeta
in Feržan Sorayo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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 18. 12. 1995

Srg 16483/94 Rg-288
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PODOBNIK, d.o.o., trgovsko in stori-
tveno podjetje, Vide Janežič 9, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Drita Rac, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-

zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 8. 1996

Srg 4973/94 Rg-289
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

B.& H., podjetje za razvedrilo in zaba-
vo, d.o.o., Ljubljana, Smrtnikova 4, reg.
št. vl. 1/12726/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Refik Mehagić, Glinškova
ploščad 12, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 2. 1995

Srg 7155/94 Rg-290
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

LIPA Trading, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Dergomaška 20, Ljubljana, reg. št. vl.
1/4958/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šamec Sava in Šamec
Milan, oba Dergomaška 20, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 119.250 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
postopku  se  ustanovitveni  kapital  v  zne-
sku 119.250 SIT prenese v celoti na Ša-
mec Milana 59.625 SIT in Šamec Sava
59.625 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 1. 1994

Srg 20053/94 Rg-291
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba JUMEX, d.o.o., Cesta na Brdo
11, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Južnič, C. na Brdo
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 20. 5. 1997

Srg 13629/94 Rg-292
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba FUTURUM, podjetje za trgova-
nje, zastopanje in consulting z omejeno
odgovornostjo, Ljubljana, Celovška 185,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Šenk, Celovška
185, Ljubljana, Andrej Čerček, Moša Pija-
dejeva 36a, Ljubljana in Janez Hočevar, Ce-
lovška 185, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese na ustanovitelje v raz-
merju vplačanih ustanovnih vlog.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 7. 6. 1996

Srg 12959/94 Rg-293
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba Restavracija JELKA – Dejan
Djuričić, Ribnica, Ribnica, Šeškova 62,
podjetje za opravljanje gostinske, turi-
stične in trgovske dejavnost, d.o.o., pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Djuričić Dejan, Prijateljev
trg 4, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 7. 6. 1996

Srg 8932/94 Rg-294
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SOLZICE, Podjetje za trgovino, zuna-
njetrgovinski promet in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Kamanija 17, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 1994.

Družba ima urejena vsa razmerja z de-
lavci.

Ustanoviteljica je Vesna Skula, Adamiče-
va 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe, prenese na Vesno
Skula.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 18. 5. 1995

Srg 11968/94 Rg-295
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MNK, izdelava in prodaja ko-
vinskih, lesenih in tekstilnih predmetov,
Staro apno 13, Turjak, reg. št. vl.
1/13775/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 5.
1994.

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

Ustanovitelja sta Miloš Mihelčič, Staro
Apno 13, Turjak in Nevenka Kuzman, Po-
nikve 84, Videm Dobrepolje, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja v soraz-
merju z njunima poslovnima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 26. 3. 1996

Srg 776/95 Rg-296
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KARMINIK, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
45, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljice z dne 16. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Karmen Wernig, Pod-
milščakova 40a, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 6. 1996

Srg 18971/94 Rg-297
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KOMPAS URBAN, turistično in trgo-
vinsko podjetje, d.o.o., Šeškova 42, Rib-
nica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so po pokojni ustanoviteljici
Oražen Jožici, dediči Jaka Oražen, Trg Velj-
ka Vlahoviča 9, Ribnica, Maja Stražar, So-
strska 4a, Dobrunje in Jože Ponikvar, Ljub-
ljanska cesta 28, Kočevje, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 8. 1. 1997

Srg 11740/94 Rg-298
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TOP 061, trgovsko podjetje,
Vipavska 32, Ljubljana, reg. št. vl.
1/09530/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

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

Ustanovitelja sta Olga in Marjan Ban, Vi-
pavska 32, Ljubljana z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja v so-
razmerju z vloženimi vlogami v osnovnem
kapitalu.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 26. 3. 1996

Srg 1792/95 Rg-300
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

USLUGA, d.o.o., Marinča vas 30, Za-
gradec, reg. št. vl. 1/6340/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 6. 1993.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Zaletelj, Marinča
vas 30, Zagradec, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1996

Srg 19270/94 Rg-302
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PROJEKTA LJUBLJANA, d.o.o., Po-
družniška pot 11, Ljubljana, reg. št. vl.
1/1/3652/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dušan in Katarina En-
gelsberger, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 197. člena zakona o gospo-
darskih 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 20. 9. 1996
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Srg 13680/94 Rg-304
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MIKIČ & KLANČNIK, trgovina, obrt in
druge poslovne storitve d.n.o., Ljublja-
na, Rusjanov trg 8, reg. št. vl.
1/25048/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 8.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Momirksa Mikič, Rus-
janov trg 8, Ljubljana in Mirjana Klančnik,
Prištinska 8, Ljubljana, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na ustanoviteljici v sorazmerju z njunimi
deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 14. 6. 1996

Srg 17422/94 Rg-305
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MEBO, d.o.o., Podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in posredovanje,
Clevelandska 21a, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Borštnar, Goce
Delčeva 4 in Mirko Mejavšek, Clevelandska
21a, oba iz Ljubljane, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 26. 6. 1996

Srg 19912/94 Rg-306
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PAN, Podjetje za trgovino z živili in
izdelki kmečke obrti, Linhartova 1, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/6274/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Andrej Nebec, Linharto-
va 1, Aleš Winkler, Švabičeva 7, Tomo Še-

me, Tržaška 39 in Peter Pregl, Oražnova
10, vsi Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na vsakega ustanovite-
lja v višini 500 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 6. 1996.

Srg 1207/95 Rg-307
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KOSTA TRADE, Podjetje za poslovne
in tehnične storitve, proizvodno, prevoz-
niško, trgovinsko, kulturno, turističo in
gostinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Polje, Cesta XL št. 12, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nikolič Konstantin, Agro-
kombinatska 48d, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 7. 1995

Srg 17764/94 Rg-308
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

THALASSA, d.o.o., Posredniško pod-
jetje, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/13036/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Šešek Držan Barbara,
Povšetova 59, Ljubljana, in Cajnko Ana, Ja-
na Husa 96, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
ko ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 17837/94 Rg-309
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

GOLD – ZLATARNA JUDITA, d.o.o.,
proizvodno in trgovsko podjetje, Trg Aj-
dovščina 4, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13508/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Judita Loboda, Vršiška
47, Kranjska Gora, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 18378/94 Rg-310
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

FIRAPOS, d.o.o., podjetje za finanč-
ne, računovodske in poslovne storitve,
Vodnikovo naselje 7, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/12839/00 preneha po skrajšanem
postopku in po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Zdenka Dodig, Vodni-
kovo naselje 7 in Snežana Beševič, Ul. bra-
tov Učakar 46, obe Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
ko ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 11309/94 Rg-311
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

URI – inženiring, zastopstva, turizem,
gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.,



Stran 3434 / Št. 50 / 28. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Tavčarjeva 13, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vujič Uroš, Ljubljana, Stre-
liška 36, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 5. 4. 1996

Srg 11119/94 Rg-312
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba POINT 3, Svetovalni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 138, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Jelena Žarnič, Ul. bra-
tov Učakar 138, Valerija Strežek, Vodo-
vodna 4 in Alenka Žnidarič Stresen, Viška
67, vse iz Ljubljane, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1.000 SIT prenese na Jeleno Žarnič; v zne-
sku 600 SIT na Valerijo Strežek in v znesku
200 SIT na Alenko Žnidarič Stresen.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 3. 6. 1996

Srg 1900/95 Rg-313
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

BOMAL, podjetje za trgovino, stori-
tve, export-import, d.o.o., Suhadolčano-
va 13, Ljubljana, reg. št. vl. 1/23466/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 9. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Maljkovič, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom v znesku
100.000 SIT ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Borisa
Maljkoviča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 197. 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 20. 5. 1996

Srg 19966/94 Rg-314
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

INTEGRALCOMMERCE, podjetje za
marketing, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Lavričeva 6, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Andrej Golob, Boris
Premk, Franc Zelenšek in Ivan Zelenšek
ml., z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 7. 3. 1996

Srg 15876/94 Rg-315
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

HOBBY SHOP, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Puhova ul. 5,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Čuk-Lekše, Pu-
hova ul. 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 18. 10. 1995

Srg 19974/94 Rg-316
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TIKUS COMMERCE, podjetje za trgo-
vino, inženiring, svetovanje, trženje,
uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm, turi-
zem, d.o.o., Pavšičeva 25a, Ljubljana,

preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Pšeničnik, Gabrov
trg 11, Ljubljana-Zalog in Leopold Šega,
Velike Lašče 12, Velike Lašče, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 7. 3. 1996

Srg 5696/94 Rg-317
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BRON & HARD, d.o.o., podjet-
je za tehnologijo in oplemenitev površi-
ne kovin ter umetniški liv, Sp. Gameljne
19c, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogo Hofbauer, Ljublja-
na, Topniška 43, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na Boga Hofba-
uerja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 5697/94 Rg-318
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba GITAN, d.o.o., Mengeš, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hrovat Brigita, Slamni-
karska 12, Mengeš, z ustanovitvenim kapi-
talom 194.900 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
194.900 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 5649/94 Rg-319
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MEJA Consulting, d.o.o., Na
Rojah 21, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Verstovšek Bizjan Ma-
rija, Na Rojah 21, Ljubljana in Dujc Silve-
stra, Ul. bratov Komel 58, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, na vsako polovica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 15997/94 Rg-320
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TOMSON – export, import ter proda-
ja na debelo in drobno, d.o.o., Celovška
106, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Tomažič Sonja, Ul. bra-
tov Učakar 108, Ljubljana, z ustanovinim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 10. 1995

Srg 11308/94 Rg-321
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

BILJARDNA AGENCIJA TUTSCH, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, pre-

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gradišnik Branko, Ci-
galetova 5, Ljubljana in Žnidaršič Jonas, Po-
ljedelska 9, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 1996

Srg 19901/94 Rg-322
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

DAIRA, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Beblerjev trg 8, reg. št. vl.
1/21663/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Iskra, Beblerjev
trg 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
133.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
133.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 6. 1996

Srg 17330/94 Rg-323
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

O & S, d.o.o., Transportno proizvod-
no podjetje, Tržaška 268, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Oven Matjaž, Podpeška
59a, Brezovica in Sterdjevič Branislav, Tr-
žaška 268, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 128.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
128.000 SIT prenese do ene polovice na
vsakega ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 197. 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 13. 6. 1996

Srg 11624/94 Rg-324
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MIKOS.MIT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Pod hrasti 57, reg. št.
vl. 1/20738/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 6. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ljudmila Mikiša, Sela-
nov trg 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 1995

Srg 11514/94 Rg-325
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

VEGA, podjetje za ekonomsko-finanč-
no svetovanje in trženje, d.o.o., Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Habjan Zlata, Linhartova
100, Ljubljana, Habjan Branko, Bjedičeva
9, Ljubljana, Jeriha Alenka, Polje, C.
XXX/20, Ljubljana in Čop Vladimir, Sadež
18, Črnomelj, z ustanovitvenim kapitalom
2.500 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.500 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 16468/94 Rg-326
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

JUPI tenis, d.o.o., športnih marketing,
Slovenčeva 19, Ljubljana, reg. št. vl.
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1/17190/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franci Kostevc, Sloven-
čeva 19, Ljubljana in Matjaž Peršin, Na jami
1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Franca
Kostevca 7.500 SIT in Matjaža Peršina
500 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 11. 3. 1996

Srg 20037/94 Rg-327
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

PRO-OMNIA, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, št. reg.
vl. 1/16380/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivan Lukman, Linhartova
34, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
postopku  se  ustanovitveni  kapital  v  zne-
sku 8.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 20. 5. 1996

Srg 10365/94 Rg-328
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

OB, d.o.o., Djakovičeva 19, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je ml. Maja Kočar, ki jo
zastopa skrbnik Stanislav Božič, Volaričeva
št. 2, Postojna, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ml. Majo
Kočar.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 25. 1. 1996

Srg 14569/94 Rg-329
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

LAHTER, d.o.o., proizvodno trgovsko
podjetje, Dergomaška 42, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/10200/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 4.
1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Šuštar in Jelka
Šuštar, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, na vsakega
1.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 6. 1996

Srg 5257/94 Rg-330
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

BRANCOM, podjetje za inženiring,
consulting, marketing, d.o.o., Škofljica,
Ravenska pot 55, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kromar Brane, Levstikova
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
103.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
103.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 14664/94 Rg-331
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

AKTER, d.o.o., trgovina in trženje, Mo-
še Pijadejeva 31, Ljubljana, reg. št. vl.
1/14696/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 4.
1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vanja Vardjan, Ljubljana
in Nikša Župa, Zagreb, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, na vsakega
4.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 6. 1996

Srg 20146/94 Rg-332
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MSM, trgovsko podjetje d.o.o., Kiso-
vec, reg. št. vl. 1/21574/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vekoslav Strajnar, Nase-
lje na šahtu 26, Kisovec, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 20. 5. 1996

Srg 94/20079 Rg-333
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KOMING, podjetje za inženiring in tr-
govino, Kardeljeva pl. 27, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/5618/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Klavs Stojan, Mirko Va-
jat, Saša Šest in Nataša Sirec, vsi Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 5.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1996

Srg 4570/94 Rg-334
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

GALVIS, podjetje za projektiranje, in-
ženiring, razvoj, marketing, trgovina in
storitve, Savska 3, Ljubljana, reg. št. vl.
1/22019/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Darinka Bric, Kersni-
kova 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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. 2. 1995

Srg 10379/94 Rg-335
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ECOL, podjetje za ekološki inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Posavskega 28,
reg. št. vl. 1/02910/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleš Koželj in Andrej
Koželj, Posavskega 28, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega polovica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 11. 3. 1996

Srg 10246/94 Rg-336
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SINEX, d.o.o., zunanja trgovi-
na, marketing, inženiring in organizaci-
ja, Tomačevska 42, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Boris Manfreda, Oblako-
va 14, Celje, Tomaž Šulgaj, Tomačevska
42, Ljubljana in Tatjana Verbič Šulgaj, To-
mačevska 42, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 3.000 SIT, ki prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na Majo Vidic.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 02088/96 Rg-337
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TRŠAN, Trgovsko podjetje
Smlednik, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
16. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stanislav Tršan, Valburga
38a, Smlednik, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Stanislava
Tršana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 22. 5. 1996

Srg 17751/94 Rg-338
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MA&RO, trgovina, svetovanje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev
trg 9, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Knafelc Peter, Ljubljana,
Beblerjev trg 9, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 5. 4. 1996

Srg 17380/94 Rg-339
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MANA, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja in storitve, Breg 60, Stara Cer-
kev, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mavrin Valentin in Ma-
vrin Ljudmila, oba iz Stare Cerkve, Breg 60,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 8. 4. 1996

Srg 12149/94 Rg-340
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ARS ORO, podjetje za oblikovanje in
trgovino, d.o.o., Trbovlje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Manja Šturm Dolinšek
in Zdravko Dolinšek, oba Sallaumines 5a,
Trbovlje, z ustanovnim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 10. 1995

Srg 14567/94 Rg-341
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KEYCO, d.o.o., podjetje za trgovino
in storitve, Stegne 27, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/16316/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kranjc Aleš, Ljubljana,
Murovec Jožef, Kanal, Schaup Ines, Ljub-
ljana, Višnar Marko, Ljubljana, Zalar Vera,
Ljubljana, Vehovec Matjaž, Šenčur, Luna-
ček Vladimir, Opatija in Dokmanović Raj-
ko, Opatija, z ustanovitvenim kapitalom
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12.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje, na vsakega po
1.500 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 6. 1996

Srg 225/95 Rg-342
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PRAKTIK, Podjetje za čišče-
nje in trženje, Spodnje Pirniče 49, Ljub-
ljana-Šmartno, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marija Omejec, Sp. Pir-
niče 49, Ljubljana-Šmartno in Marko Otrin,
Brankova ul. 1, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996.

Srg 220/95 Rg-343
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ROKSANDA, trgovina, d.o.o.,
Voljčeva 19, Vrhnika, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Roksanda Kafol, Mari-
bor, Kajuhova 21, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Roksando
Kafol.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 192/95 Rg-344
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba EMING, podjetje za proizvod-
njo zapiralne embalaže in opremo,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 13. 1.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Zupan, Šentjanž
68, Šentjanž in Janez Pečarič, Sneberska
106, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja, vsakemu ena polovica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 174/95 Rg-345
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BALI ARTY, grafično oblikova-
nje, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Polona Novak, Martina
Krpana 10, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na Polono
Novak.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 125/95 Rg-346
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TJANIS, proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Ig 26, Ig, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ivan Hvaliček in Nives
Hvaliček, oba Bilečanska 2, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 118/95 Rg-347
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MERNIK, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Liparjeva 38,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marjana Vrhovnik, Lipar-
jeva 38, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
126.600 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
126.600 SIT prenese v celoti na Marjano
Vrhovnik.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10.1 996

Srg 237/95 Rg-348
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba RAPROS, podjetje za projekti-
ranje in ekonomske storitve, Martina Kr-
pana 69, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marjetica Jesenšek, Zi-
kova 2, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
9.628 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.628 SIT prenese v celoti na Marjetico
Jesenšek.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 238/95 Rg-349
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:
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Družba VAC Set, podjetje za video,
avdio in računalniški inženiring, Trata
III/11, Kočevje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Šulman in Tadej
Šulman, oba Trata III/11, Kočevje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 243/95 Rg-350
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MATVIK, Podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na-Črnuče, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Viktor Erjavec, Lemeževa
4, Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Viktorja Er-
javca.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 245/95 Rg-351
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INCON, podjetje za gradbeni
inženiring in consulting, d.o.o., Ilirska 5,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavle Jovanovič, Smrtniko-
va 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 197. 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 29. 5. 1997

Srg 96/4775 Rg-352
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MIKE, d.o.o., export-import,
Njegoševa 9, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po s klepu skupščine z
dne 20. 1. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Duhovnik, Rov-
šnikova 6, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Andreja Du-
hovnika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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. 9. 1996

Srg 4049/94 Rg-353
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PROZA, podjetje za informira-
nje, propagando in založništvo, d.o.o.,
Kolodvorska 1, Ribnica, reg. št. vl.
1/13850/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stane Hafner, Kolodvor-
ska 1, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se bo premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov prenehanja druž-
be, preneslo v celoti na Staneta Hafnerja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 5. 1995

Srg 101/95 Rg-354
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba SKALA, d.o.o., podjetje za
šport, inženiring, trgovino in storitve, Ob
potoku 8, Ljubljana, preneha po skrajša-

nem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stojan Burnik, Ob poto-
ku 8, Ljubljana in Darko Urbančič, Ulica
prekomorskih brigad 24, Postojna, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Stojana Bur-
nika in Darka Urbančiča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 5516/94 Rg-355
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MARMI TRADE, d.o.o., Trgovi-
na, proizvodnja, storitve in zastopstva,
Križna 44, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Perkovič in Mir-
jana Petkovič, oba Križna 44, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov s prenehanjem družbe,
prenese na ustanovitelja, vsakemu eno po-
lovico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 2. 1995

Srg 10012/94 Rg-356
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba F & P, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, Kamnik, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Leopold Flisar, Matije Blej-
ca 18, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
104.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
104.000 SIT prenese v celoti na Leopolda
Flisarja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 10015/94 Rg-357
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DAN, d.o.o., podjetje za zasto-
panje, usluge in trgovanje, Pot ilegalcev
9, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Ljerka Golnar, Pot ile-
galcev 9, Ljubljana in Nika Korošec, Kante-
tova 89, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s pre-
nehanjem, prenese na ustanoviteljici v raz-
merju ustanovitvenih deležev.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 24. 2. 1995

Srg 10035/94 Rg-358
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TRIMEX, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zoletova
ul. 3, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vladimir Sajovic, Zoletova
ul. 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 24. 2. 1995

Srg 10136/94 Rg-359
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TEHNIŠKO INFORMACIJSKI
SISTEMI, d.o.o., Partizanska 38, Men-

geš, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Hribar, Partizan-
ska 38, Mengeš, Branko Piletič, Polanško-
va 5, Ljubljana-Črnuče in Dean Beovič, Ce-
lovška 136, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, prenese na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 24. 2. 1995

Srg 10180/94 Rg-360
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TURISTIČNA AGENCIJA KR-
PAN, podjetje za turistične storitve,
d.o.o., Studenec 2a, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ROKUS, podjetje za trže-
nje in trgovino, d.o.o., Studenec 2a, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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. 2. 1995

Srg 232/95 Rg-361
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba G-KONTRAKT, podjetje za sve-
tovanje, komercialne in finančne stori-
tve, Domžale, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franci Gerbec in Gre-
gor Gerbec, oba Zormanova 12, Domžale,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996

Srg 5499/94 Rg-362
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba NEVECOM, d.o.o., podjetje za
izvoz, uvoz in trgovino, Gotska 12, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/17150/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Nevenka Mihelčič,
Gotska 12, Ljubljana in Monika Gašperlin,
Predoslje 81, Kranj, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe, ki bo
ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih
s prenehanjem, prenese na ustanoviteljici,
vsaki do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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 13. 2. 1995

Srg 5497/94 Rg-363
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba RECAMID, podjetje za storitve
prevozov ljudi z vozili s šoferjem, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica narodne zaščite 8, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lado Burgar, Kajuhov
dvor 4, Gorusplje in Mojca Burgar, Ul. na-
rodne zaščite 8, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s pre-
nehanjem družbe, prenese na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995
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Srg 10145/94 Rg-364
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INSEKO, podjetje za inženir-
ski servis, proizvodnjo, računalništvo, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Arharjeva ul. 15, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Drago Korošec in Mari-
na Korošec, oba Štrekljeva 9, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s pre-
nehanjem družbe, prenese na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995

Srg 5517/94 Rg-365
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ERGOLES & CO, d.o.o., Trgo-
vina, proizvodnja in inženiring, Soška 3,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/24840/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nataša Horvat in Žiga
Horvat, oba Soška 3, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se bo premoženje, ki ostane po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem družbe, preneslo na ustanovitelja
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 2. 1995

Srg 4135/94 Rg-366
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KEMIPAL, podjetje za sveto-
valne storitve kemije in inženiring in
marketing, d.o.o., Trdinov trg 18, Men-
geš, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marjetka Strle, Martina
Krpana 22, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se bo premoženje, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, nastalih s prene-
hanjem družbe, preneslo v celoti na ustano-
viteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 1994

Srg 4238/94 Rg-367
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DOGGY, podjetje za nego in
vzgojo psov in ostale storitve, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/9254/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Klemenčič, Agro-
kombinatska 4, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe, ki bo
ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih
s prenehanjem, prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 13. 2. 1995

Srg 4235/94 Rg-368
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba BAT CONSULTING, d.o.o., Ke-
betova 10a, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Irena Batista, Kebetova
10a, Ljubljana, Jože Batista, Grablovičeva
32, Ljubljana, Dominika Batista, Grablovi-
čeva 32, Ljubljana in Tomaž Šuštar, Ku-
mrovška 13, Ljubljana, z ustanovitvenim, ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se bo vse premoženje, ki bo osta-
lo po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe, preneslo na družbe-
nike, vsakemu eno četrtino.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 1994

Srg 4211/94 Rg-369
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba HOTELSKO OSKRBNO VARO-
VALNI CENTER, podjetje za kinološke
dejavnosti, storitve, ... d.o.o., Ljubljana,
Breznikova 15, reg. št. vl. 1/23061/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Pavel Bukovšek, Verje
45a, Jernej Erjavec, Zg. Pirniče 47 in Ko-
nrad Šintler, Breznikova 15, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 105.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku bo premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov prenehanja družbe,
pripadlo vsem družbenikom, vsakemu eno
tretjino.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 5. 1995

Srg 04159/94 Rg-370
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KONSENZ, podjetje za poslovno sve-
tovanje in trgovino, Bukovčeva ul. 5,
Vnanje Gorice, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vilibald Ogrizek, Bukov-
čeva ul. 5, Vnanje Gorice, z ustanovitvenim
kapitalom 2,216,50 SIT ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje, ki bo ostalo
po pokritju stroškov s prenehanjem družbe,
prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 2. 1995

Srg 11250/94 Rg-371
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:



Stran 3442 / Št. 50 / 28. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Družba TERMO – PLIN, Instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stre-
liška 3, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

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

Ustanovitelj je Termogas Tehnika, plin-
ske, vodovodne in solarne instalacije, mon-
taža centralnih kurjav in trgovina, d.o.o., Se-
la pri Dobu 2, Šentvid pri Stični, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 1996

Srg 1047/95 Rg-372
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MR-COMMERCE, export-import, d.o.o.,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 27. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miroslav Rogovič, Čopo-
va 4, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 197. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 1996

Srg 630/95 Rg-373
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

FURNIR, trgovsko, proizvodno in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Štiho-
va 3, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 1. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Silvester Beguš, Štihova
3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT, prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 4. 1996

Srg 1763/95 Rg-374
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SURNUS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, zastopstva z usnjem,
Ljubljana, Celovška 106, reg. št. vl.
1/6388/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 14. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrija Kuhar, Celovška
106, Ljubljana in Blaž Kuhar, Dalmatinova
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v znesku 1.000 SIT na
vsakega ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 19. 6. 1996

Srg 6980/96 Rg-375
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

JEKLOEX, trgovsko podjetje, d.o.o.,
bratov Učakar 92, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 5. 1996

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Peter Rajačić, Oriov-
čaninova 18, Zagreb, Republika Hrvaška
in Emil Mihelčić, Ilica 267, Zagreb, Re-
publika Hrvaška, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 1997

Srg 18827/94 Rg-376
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DERMAKIM, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Resljeva

cesta 20, reg. št. vl. 1/19544/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Samo Kacin, Resljeva 20,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
162.727 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
162.727 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 14. 6. 1996

Srg 5042/94 Rg-377
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SATEL 1, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Bičevje 1, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 1. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Crnomarkovič,
Keršičeva 16a, Trbovlje in Željko Večaj, Kra-
lja Zvonimira 3, Zagreb, z ustanovitvenim
kapitalom 300.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
300.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja tako, da ena tretjina pripada Marku
Črnomarkoviču, dve tretjini pa Željku Ve-
čaju.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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. 3. 1999

Srg 4883/94 Rg-378
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

INVENTOR, konstruiranje, organizaci-
ja proizvodnje in storitve, svetovanje,
prodaja, zunanja trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bojan Bukar, Krivec 1,
Ljubljana in Dominika Gornik, Gornik, Go-
rica vas 8, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v sorazmerju z vloženima osnovnima vlož-
koma.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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. 3. 1999

Srg19634/94 Rg-379
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TA-DI, d.o.o., podjetje za zu-
nanje in notranje trgovinske posle, po-
sredovanje, zastopanje, promet blaga in
storitev, Ljubljana, Ulica 29. hercegov-
ske divizije 3, reg. št. vl. 1/14486/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jovan Labanac, Puhova
3, Ljubljana, z ustanovitveim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT, prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 7. 6. 1996

Srg4939/94 Rg-380
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Finančni inženiring JAZ, d.o.o., 1230
Domžale, Ljubljanska 89, reg. št. vl.
1/17647/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice z dne
22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Janja Zupan, Ljubljan-
ska 89, Domžale, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 16. 2. 1995

Srg 16477/94 Rg-381
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TERESA & CO., d.o.o., Podjetje za tr-
govino, Ljubljana, Dalmatinova 9, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
čine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Terezija Štrukelj, Bra-
tov Učakar 80, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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 13. 8. 1996

Srg 18103/94 Rg-382
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ELKE, storitveno podjetje,
Ljubljanska 95, Domžale, reg. št. vl.
1/16512/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Elmazen Kemal, Ljub-
ljanska 95, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Elmazena
Kemala.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 1. 3. 1996

Srg 9938/94 Rg-383
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ŠULEcom, d.o.o., podjetje za infor-
macijske storitve, Ljubljana, reg. št. vl.
1/19828/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šuleski Mile in Šuleski
Nada, oba Polanškova 17, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Šuleski
Mileta 5.000 SIT in Šuleski Nado.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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. 1995

Srg 443/95 Rg-384
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TRGOS MAKS, podjetje za trgovino,
gostinstvo, storitve, proizvodnjo, mar-
keting, export-import, d.o.o., Ljubljana,
Tabor 9,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 17. 1.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Momir Maksimovič, Tbili-
sijska 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 197. 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 17. 4. 1996

Srg 8150/94 Rg-385
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MATRIX, d.o.o., družba za posredo-
vanje in trgovino na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 58, reg. št. vl. 1/05668/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janez Železnikar, Do-
lenjska c. 58, Ljubljana in Elena Zorzi, Via
dei gelsi 51, Gorica, Italija, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v razmerju plačanih deležev, Janez Železni-
kar 1.200 SIT in Elena Zorzi 800 SIT.

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 8. 2. 1995
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Srg 8151/94 Rg-386
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ŠOLAR, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Trampuževa 4, Medvode, reg. št. vl.
1/03861/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Alenka Habjan, Tram-
puževa 4, Medvode, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Alenko Hab-
jan.

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 8. 2. 1995

Srg 8157/94 Rg-387
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

BART, podjetje za trgovino, uvoz, iz-
voz in gostinstvo, d.o.o., Polje cesta
XXII/25, Ljubljana, reg. št. vl.
1/11045/00, preneha po skrajšanem
psotopku po sklepu skupščine z dne 24. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Borut Besedič, Polje ce-
sta XXII/25, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Boruta Be-
sediča.

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 24. 4. 1995

Srg 8660/94 Rg-388
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SHARKY, podjetje za posredovanje in
trgovino, d.o.o., Vodovodna 11, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Brodnik Grega in Ur-
sich Igor, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Brodnik Grega in Ursich Igor-
ja, na vsakega do ene polovice.

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 25. 9. 1996.

Srg 8801/94 Rg-389
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

AVTOMIX, podjetje za gradbeništvo,
projektiranje, posredovanje, zastopstvo,
trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Voljčeva 23, Vrhnika, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Srdič Nada in Srdič Ja-
nez, oba Vrhnika, Voljčeva 23, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Srdič Nado in Srdič Janeza,
na vsakega do ene polovice.

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 25. 9. 1996

Srg 16939/94 Rg-390
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CIMI & Co, Proizvodno lesno podjet-
je, Ljubljana-Polje, C. 38/16e, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franc Cimerman in Ko-
govšek Irena, oba Cesta 44/11, Ljub-
ljana-Polje, z ustanovitvenim kapitalom
527.500 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Franca Cimermana in Ireno
Kogovšek, in sicer na vsakega do ene po-
lovice.

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 5. 9. 1996

Srg 17499/94 Rg-391
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ARNIKO, družba za inženiring in raz-
voj programske opreme, d.o.o., Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem psotopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bojan Kobal in Boris
Kocjan, oba Metoda Mikuža 10, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.040 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje pre-
nese v celoti na Bojana Kobala in Borisa
Kocjana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih  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 12. 9. 1996

Srg 17761/94 Rg-392
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CODELIA, d.o.o., Trgovsko in storitve-
no podjetje, Jana Husa 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/23370/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dragica Našič Kohne,
Jana Husa 1, Ljubljana, z u stanovitvenim
kapitalom 105.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
105.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 19124/94 Rg-393
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SERAŽIN, d.o.o., računalniške stori-
tve, Ljubljana, Severjeva 2, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Seražin, Ljubljana,
Severjeva 2, z ustanovitvenim kapitalom
43.600 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 28. 6. 1999 / Stran 3445

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Seražin Matjaža.

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 19. 9. 1995

Srg 19278/94 Rg-394
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

GRAMONT, gradbeno montažno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 91,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Žugman Janez, Ljubljana,
Povšetova 91, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Žugman Janeza.

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 15. 10. 1996

Srg 17138/94 Rg-395
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba Slovenski inštitut za manage-
ment – podjetje za davčno svetovanje,
d.o.o., Miklošičeva 38, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/16300/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Slovenski inštitut za ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
38, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 2. 8. 1995

Srg 17137/94 Rg-396
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Slovenski inštitut za management, In-
vesticijsko podjetje Ljubljana, d.o.o., Mi-
klošičeva 38, reg. št. vl. 1/15920/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Slovenski raziskovalni in-
štitut za management, Ljubljana, Miklošiče-
va 38, ki ga zastopa v.d. direktorja Bojan
Tičar, Slobodan Sibinčič, Rožna dolina, C.
X/17a, Ljubljana, Miro Samardžija, Poljan-
ski nasip 30, Ljubljana, dr. Rado Bohinc,
Hacetova 9, Ljubljana in Bojan Tičar, Tur-
nerjeva 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 114.790 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
114.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, in sicer Slovenski raziskovalni inštitut za
management Ljubljana, Miklošičeva 38, ima
osnovni vložek v višini 11.479 SIT, Slobodan
Sibinčič ima osnovni vložek v višini 34.437
SIT, Miro Samardžija ima osnovni vložek v
višini 34.437 SIT, dr. Rado Bohinc ima os-
novni vložek v višini 22.958 SIT, Bojan Tičar
ima osnovni vložek v višini 11.479 SIT.

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 2. 8. 1995

Srg 16439/94 Rg-397
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba KRS, podjetje za upravljanje s
kabelsko razdelilnim sistemom, d.o.o.,
Ljubljana, Bratov Učakar 6, reg. št. vl.
1/14066/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 10.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta KS Koseze, Bra-
tov Učakar 6, Ljubljana in KS Zgornja Šiška,
Vodnikova 141, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja v sorazmerju z njunima vložkoma.

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 2. 8. 1995

Srg 05546/94 Rg-398
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ALL – podjetje za trgovino, in-
ženiring, tehnične in poslovne storitve,
Ljubljana, d.o.o., Vodmatska 30, št. reg.
vl. 1/03282/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Andrej Zaviršek, Tržaška
121, Ljubljana, Marko Lampič, Dolenjska
71, Ljubljana, in Miran Jeras, Vošnjakova
5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.100 SIT, ki solidarno prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na vsakega ustanovitelja eno tretjino.

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 13. 4. 1995

Srg 05558/94 Rg-399
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TC SLOVENC, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Pšata 30, Dol pri Ljubljani, reg. št.
vl. 1/14356/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 3.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Gostinčar, Slamni-
karska 25, Domžale, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na Janez Gostinčarja.

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 13. 4. 1995

Srg 3951/94 Rg-400
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba “NINA-TRADE”, prodaja, po-
sredovanje, prevozi, gostinstvo in turi-
zem, uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm,
d.o.o., Vrhpolje 39, Kamnik, reg. št. vl.
1/8855/00, preneha po skrajšanem
postopku po s klepu skupščine z dne 19. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stanislav Osenar in Sne-
žana Osenar, oba Vrhpolje 39, Kamnik, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se eventualni kapital družbe pre-
nese v celoti na ustanovitelja, vsakemu eno
polovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 1994

Srg 3976/94 Rg-401
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba PETELIN ŠPORT, podjetje za
športno rekreativne storitve d.o.o., Ljub-
ljana, Pod topoli 2, sedež: Ljubljana, Pod
topoli 2, reg. št. vl. 1/9742/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matevž Petelin, Pod topo-
li 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Matevža Pe-
telina.

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 11. 11. 1994

Srg 3900/94 Rg-402
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba TEHNO RAČUN, podjetje za
računovodsko tehnološke storitve in in-
ženiring, d.o.o., sedež: Log, Cesta v Li-
povce 30, Brezovica, reg. št. vl.
1/7501/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marija in Janez Logar,
oba Log, Cesta v Lipovce 30, Brezovica, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se eventualno premoženje prene-
se v celoti na Marijo Logar in Janeza Logar-
ja, vsakemu polovica.

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 7. 11. 1994

Srg 3488/96 Rg-407
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba MANISA, Družba za izdelavo
lesne galanterije in montažo lesnih iz-
delkov, marketing, trgovina z mešanim
blagom, računalniška obdelava podat-
kov in ekonomskih storitev, prevozniške
storitve, d.o.o., Godič 82e, Stahovica,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Slavica Gorjup, Godič
82e, Stahovica, Zdravko Berlic, Zduša 16a,
Kamnik, Jožica Berlic, Zduša 16a, Kamnik
in Mirko Gorjup, Godič 82e, Stahovica, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu do ene četrtine.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 15. 10. 1995

Srg 3972/96 Rg-409
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba 2000, d.o.o., podjetje za mar-
keting, Zalaznikova 1, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/3228/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Edo Usenik, Kadilnikova
8, Ljubljana, Marjan-Miro Dobovšek, Zalaz-
nikova 1, Ljubljana in Miran Stopar, Vojkova
77, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
21.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, na vsakega po 7.000 SIT.

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 8. 11. 1996

Srg 2536/96 Rg-410
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VMR INŽENIRING, d.o.o., iz-
voz-uvoz, Cesta talcev 9, Domžale, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože Vene, Domžale,
Ivan Mueller, Domžale in Marko Rutar, Dob,
z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital družbe v
znesku 9.000 SIT prenese v celoti na usta-
novitelje, na vsakega tretjino, to je po
3.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 28. 1. 1998

Srg 5857/96 Rg-411
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SPEKTER ELEKTRONICS, družba za
proizvodnjo in trgovino z elektroniko,
d.o.o., Verje 26, Medvode, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Konda Roman, Agrokom-
binatska 6č, Ljubljana-Polje, Kolenc Edvard,
Zgornje Pirniče 91h, Medvode, Novak Mi-
lena, Spodnje Pirniče 20, Medvode in Košir
Mavricij, Verje 26, Medvode, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Konda Ro-
mana in Kolenc Edvarda po 700 SIT na
vsakega, Novak Mileno 400 SIT in Košir
Mavricija 200 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 20. 12. 1996

Srg 224/95 Rg-412
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

TRI K, družba za trgovino, inovacije
in gradbeništvo, Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana, Glavarjeva 47, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Đukič Bojan, Pečnik Mar-
ko, Balešić Kemal in Opačić Slobodan, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 26. 8. 1998

Srg 4468/96 Rg-413
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MANHATTAN, Agencija za posredo-
vanje pri nakupu in prodaji, d.o.o., Ljub-
ljana, Gornji trg 22, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Hering Stane, Preskar
Mitja in Verbovšek Anton, z ustanovitvenim
kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na Hering Sta-
neta, Rožna ulica 23, Kočevje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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 24. 2. 1998

Srg 3934/96 Rg-414
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

ARJO, podjetje za trgovino, proizvod-
njo in ingeniring, d.o.o., Sodražica, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Arko Jože, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Arko Jožeta, Zavoda 27, So-
dražica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 197. člena zakona o gos-
podarskih 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 4. 3. 1998

Srg 222/99 Rg-439
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba WEIDMULLER, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 25, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je C.A. WEIDMULLER
KG&CO, Ges.m.b.H., Hosnedlgasse
23-25, Wien, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 4,809.500,60 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na C.A. WEIDMULLER KG&CO,
Ges.m.b.H.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 1. 6. 1999

Srg 982/99 Rg-440
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

HOCHSTAFFL VOZILA, d.o.o., proda-
ja, leasing in najem ter zastopstva, Ljub-
ljana, Dunajska 156, reg. št. vl.
1/25199/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 11.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta HOCHSTAFFL GmbH,
Liesfeld 241, Kundl, Avstrija in Uroš Čuk,
Grintovška 25a, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT. Vse obvezno-
sti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe prevzame HOCHSTAFFL VOZILA
GmbH, Kundl, Avstrija.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital družbe v
znesku 100.000 SIT v celoti prenese na
HOCHSTAFFL GmbH, Kundl, Avstrija.

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 7. 6. 1999

Srg 01488/99 Rg-441
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba INTER COMMERCE, podjetje
za trženje Ljubljana, d.o.o., Bratov Uča-
kar 132, Ljubljana, reg. št. vl.
1/08526/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 3.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Žagar Zdravko, Ul. bratov
Učakar 132, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti 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 1. 6. 1999

Srg 1730/99 Rg-443
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

C.A.R. DISTRIBUTION, podjetje za
prodajo avtomobilov in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 275, reg. št.
vl. 1/25447/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 3.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Peric Maria Concetta, Mon-
falcone, Italija in Francia Vittorio, Monfalcone,
Italija, z ustanovitvenim kapitalom 2,610.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja v skladu s
sklepom skupščine z dne 26. 3. 1999.

Zoper sklep ustanovitelja 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 13. 5. 1999

MARIBOR

Srg št. 547/99 Rg-442
Družba KAVA BAR LUCIJA, POLNER

JOŽE IN DRUŽBENIKI, d.n.o., Maribor,
Šentiljska c. 75, reg. št. vl. 1/9552-00,
katere družbeniki so: Polner Dolores, Ro-
goška c. 11, Maribor, Verle Metod, Toma-
nova ul. 110, Maribor in Polner Jože, Šen-
tiljska c. 75, Maribor, po sklepu družbeni-
kov z dne 5. 3. 1997 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli: Polner Do-
lores, Verle Metod in Polner Jože.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 1999
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Št. 028-9/99 Ob-5270
Pravila sindikata Slovenijales, Skla-

diščno transportni center Črnuče Brnči-
čeva 45, vpisana v evidenco statutov sindi-
katov dne 3. 5. 1993 pod št. 33, ki odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata Mladinska knji-
ga založba – Skladiščno transportni center
Črnuče, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45,
Sindikat Pergam, so bila zaradi statusnih
sprememb na zboru dne 19. 5. 1999 spre-
menjena. Sprememba je vpisana v eviden-
co dne 25. 5. 1999 pod št. 9/99.

Čistopis pravil se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

Ob-5476
Pravila Konference sindikata Helios

Domžale, s sedežem v Domžalah, Količe-
vo 2, se od 16. 6. 1999 hranijo pri Upravni
enoti Domžale pod zap. št. 8/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182412.

N 11/96 R-484
Franc Režonja, roj. 22. 8. 1911, nazad-

nje stanujočega v Turnišču 214, je pogre-
šan (na predlog Režonja Jožefa, Zgoša
65/a, 4275 Begunje, ki ga zastopa odvet-
nik Matjaž Černe iz Radovljice).

Skrbnik je Kocet Jožef, roj. 10. 1. 1946,
Turnišče, Mladinska 15.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 2. 6. 1999

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 razglasi-
lo za mrtvega.

Razglasi sodišč

Evidenca statutov
sindikatov

Oklici dedičem

II D 736/94 R-205
V zapuščinski zadevi po pok. Škrjanec

Antonu, sinu Antona, roj. 24. 12. 1907,
umrlem 17. 3. 1994, nazadnje stanujočem
v Ljubljani, Ob železnici št. 14, ki je ob
smrbi napravil ustno oporoko, katero opo-
ročna dedinja Nada Petrovič priznava za ve-
ljavno. Sodišču ni znano ali je kaj dedičev,
zato poziva vse morebitne dediče, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni de-
ski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 1997

I D 856/95 R-207
Baznik Henrik, sin Ivana, roj. 17. 6.

1924, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Novi
trg št. 2, je umrl brez oporoke, vsled česar
sledi zakonito dedovanje. Sodišču ni znano
ali je kaj dedičev, zato poziva vse morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave
oklica tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 1997

D 71/99 R-420
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Curl Fridi, hčerki Matije, roj.
18. 2. 1918, drž. RS, nazadnje stanujoči v
Dolgi vasi, Kočevska cesta 87, umrli
21. 12. 1998 ravno tam.

Kot je bilo ugotovljeno na zapuščinski
obravnavi, bi v tem zapuščinskem postopku
prišli v poštev za dedovanje na podlagi za-
kona tudi potomci pred zapustnico umrlih
bratov in sester, ki so živeli in umrli v Ameri-
ki, katerih priimki, imena in naslovi sodišču
niso znani. Zato sodišče s tem oklicem po-
ziva vse potomce pred zapustnico umrlih
zapustničinih bratov in sester, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in na sodni
deski tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljav-
ljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapu-
ščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 5. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 876/97 R-109
To sodišče je po sodnici Tanji Kumer, v

pravdni zadevi tožeče stranke Roberta Križ-
mana, Videm 10, Dol pri Ljubljani, ki ga
zastopa odvetnik Hinko Jenull iz Ljubljane,
proti toženima strankama Marku dr. Monta-
ni, s stalnim prebivališčem v Republiki Hr-
vaški, Opatija, Pavlovac b.b., začasno v

Ljubljani, Clevelandska 27, zaradi plačila
sklenilo:

Prvotoženi stranki Marku dr. Montani se
kot začasna zastopnica postavi Valerija
Čampa, strokovna sodelavka pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko v pravdni zadevi II P 876/97,
dokler ne bo prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopila pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 1998

P 519/97 R-322
To sodišče je po okrajni sodnici Marjani

Krajnc-Prah, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Celje, ki jo zastopa odvet-
nik Vojko Zidanšek iz Slovenskih Konjic,
proti toženi stranki: Jovan Miran, stanujoč
Lešje 6/a, Škofja vas, sedaj neznanega
bivališča, zaradi plačila 440.902 SIT s pp,
v skladu s 4. točko drugega odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku
sklenilo:

toženi stranki Jovan Miranu se postavi
začasni zastopnik v osebi Teršek Pavel, dipl.
pravnik in strokovni sodelavec tega sodišča.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko Jovan Mirana v predmetnem po-
stopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 1. 1999

II Ig 212/99 I-376
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž MIhel-
čič iz Ljubljane, zoper dolžnika Caffe Picco-
lo, Blaž Sotlar s.p., Kidričeva 12, Trzin, za-
radi izterjave 277.391,94 SIT s pripadki z
rubežem premičnin sklenilo:

1. Dolžniku Sotlar Blažu, Pšatnik 20,
Ljubljana Šmartno, se kot začasna zastopni-
ca postavi Andreja Gutnik, strokovna sode-
lavka pri Okrajnem sodišču v Domžalah,
Ljubljanska 76, Domžale.

2. Začasna zastopnika bo v postopku za-
stopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo
sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 5. 1999

P 209/96 R-434
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Rebec Franca iz Pivke, Trnje 5, ki
ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz
Postojne zoper toženo stranko neznane de-
diče po pok. Bitenc Francu in Logar Alber-
tu, neznano kje v Ameriki, zaradi priznanja
lastninske pravice (pcto 1,100.000 SIT)
na temelju določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP, neznanemu dediču
po pok. Bitenc Francu in Logar Albertu je
postavilo za začasnega zastopnika odvet-
nika Mirana Škrinjarja iz Postojne, Tržaška
cesta 34/A. Začasni zastopnik se postav-
lja, ker je prebivališče toženca neznano, v
pravdi pa nima pooblaščenca, reden po-
stopek s postavitvijo zakonitega zastopni-
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ka tožencu pa bi trajalo predolgo tako, da
bi zaradi tega lahko nastale škodljive po-
sledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavilo
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 5. 1999

II Ig 8/99 R-438
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Lokastar, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 55,
zoper dolžnice Milene Kavčič, Zoletova 5,
Ljubljana, zaradi izterjave 243.645,50 SIT
s pripadki z rubežem dobroimetja in rube-
žem premičnin sklenilo:

1. Dolžnici Kavčič Mileni, roj. 8. 7.
1949, za bivanje prijavljena na naslovu Vo-
duškova ul. 34, Ljubljana, se kot začasna
zastopnica postavi Andreja Gutnik, strokov-
na sodelavka pri Okrajnem sodišču v Dom-
žalah, Ljubljanska 76, Domžale.

2. Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala dolžnico vse dotlej, dokler ne bo
sama ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 5. 1999

I P 853/96 I-467
To sodišče je v pravdni zadevi tožečih

strank Goltes Lee in Goltes Tine, obe Ljub-
ljana, Ižanska 49, ki ju zastopa Jože Hriber-
nik, odvetnik iz Ljubljane, proti toženim
strankam 1. Dušanu Goltesu, Rožna dolina
c. V/27, Ljubljana, 2. Vidmar Alenki, Ul.
Franca Mlakarja 28, Ljubljana in 3. Goltes
Bojana, Kidričeva 22/B, Koper, zaradi ugo-
tovitve, da sodi v zapuščino 1/6 vrednosti
osebnega avtomobila Fiat sinquecento in
da 1/2 nevpisanega objekta, delavnice ni
stavbni del zapuščine, sklenilo:

1. Prošnji začasne zastopnice Irme Ki-
rin-Zakrajšek se ugodi in se jo razreši dolž-
nosti začasne zastopnice 3. tožencu Boja-
nu Goltesu, sedaj neznanega bivališča.

2. Na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 84. člena ZPP se 3. tožencu Bojanu Gol-
tesu, neznanega bivališča postavlja nova za-
časna zastopnica Dejana Fekonja, strokov-
na sodelavka naslovnega sodišča, ki bo za-
stopala stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
853/96 vse dokler 3. toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavilo skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 3/98 S-309
To sodišče razpisuje v likvidacijskem po-

stopku Hipotekarne banke, d.d., Brežice
– v likvidaciji, Cesta prvih borcev 48,
Brežice 2. narok za preizkus terjatev, ki bo

dne 14. 7. 1999 ob 13. uri v razpravni dvo-
rani IV/II, tukajšnjega sodišča v Krškem,
CKŽ 12.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 1999

St 31/99-11 S-310
To sodišče v Mariboru je s sklepom opr.

št. St 31/99 dne 15. 6. 1999 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Merinka Matair, d.o.o., Žitna ulica 12,
Maribor.

Odslej firma glasi Merinka Matair, d.o.o.,
Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Du-
šan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Ma-
ribor.

Nad dolžnikom Merinka Matair, d.o.o.,
Maribor – v stečaju se opravi skrajšani ste-
čajni postopek.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

Dolžnike se poziva, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 10.
1999 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 6.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 1999

St 30/99 S-311
To sodišče je s sklepom z dne 15. 6.

1999 pod opr. št. St 30/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Titan
Tovarna kovinskih izdelkov in livarna,
d.d., Kovinarska 28, Kamnik.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (15. 6.
1999).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Goran Ivkovič iz Domžal.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Merkur, d.d., Koroška c. 1, Kranj,
– Centralna čistilna naprava Domžale,

Študljanska 91,
– Elektro, d.d., Slovenska c. 58, Ljub-

ljana,
– Metis, d.d., Ive Marinkovića 2, Rijeka,

Hrvaška,
– Bojan Frol, Levčeva 15, Mengeš –

predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 15. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 6. 1999

St 8/98 S-312
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 8/98 sklep z dne 14. 6. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom:

KONUS NETEX, Proizvodnja netkanih
materialov, d.o.o., Slovenske Konjice,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, se zač-
ne in takoj zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: KONUS NETEX, Proizvodnja
netkanih materialov, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 18, Slovenske Konjice, iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 1999

St 50/93-753 S-313
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev

stečajne mase dolžnika Elrad, d.d., v ste-
čaju, Gornja Radgona.

Narok za obratovanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase bo dne 6. 9. 1999
ob 9. uri na tukajšnjem sodišču v Murski
Soboti, v sobi št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se na tukajšnjem sodišču v Murski Soboti,
soba št. 311/III, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 6. 1999

St 2/96-141 S-314
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev

stečajne mase dolžnika Industrija konfek-
cije Velika Polana, p.o., v stečaju.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo 6. 9. 1999
ob 12. uri na tukajšnjem sodišču v Murski
Soboti, v sobi št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev stečajne ma-
se na tukajšnjem sodišču v Murski Soboti, v
sobi št. 311/III, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 6. 1999

St 12/98-681 S-315
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/98 z dne 2. 4. 1999 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Planika Kranj,
podjetje za trženje in proizvodnjo
obutve, d.d., Savska Loka št. 21, Kranj,
in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za
prisilno poravnavo dne 2. 4. 1999 in ste-
čajni psotopek nad dolžnikom ustavilo.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v raz-
rede A 1 do L, kot sledi:
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– Razred A1: pogojne terjatve upnikov,
ki se poplačajo pod naslednjimi pogoji:

– rok odplačila 7 let, prične teči od na-
roka za glasovanje o prisilni poravnavi,

– moratorij na odplačevanje glavnice 3
leta,

– obrestna mera od naroka za glasova-
nje o prisilni poravnavi je T+6,

– od uvedbe stečaja do naroka za glaso-
vanje o prisilni poravnavi se terjatve revalori-
zirajo s temeljno obrestno mero (T).

– Razred B1, B2: terjatve upnikov, ki so
krite z ločitveno pravico (GB, SKB), se v
višini 1/3 prijavljenega zneska vplačajo kot
stvarni vložek, 1/3 zneska se poplača v
celoti v 15 dneh po naroku za glasovanje o
prisilni poravnavi in 1/3 zneska se repro-
gramira pod naslednjimi pogoji:

– rok odplačila 7 let, prične teči od na-
roka za glasovanje o prisilni poravnavi,

– moratorij na odplačevanje glavnice 3
leta,

– obrestna mera po naroku za glasova-
nje o prisilni poravnavi je T+6,

– od uvedbe stečaja do naroka za glaso-
vanje o prisilni poravnavi se terjatve revalori-
zirajo s temeljno obrestno mero (T).

– Razred C: obveznosti do bank, razen
GB in SKB.

Te terjatve se poplačajo pod enakimi po-
goji, kot terjatve upnikov razredov B1 in B2.

– Razred D: obveznosti do SPIZ in ZZZS.
Te terjatve se poplačajo v višini 0,5% v

roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan naroka za gla-
sovanje o prisilni poravnavi in obrestovanjem
0,1% letno. Od uvedbe stečaja do naroka za
glasovanje o prisilni poravnavi, se terjatve re-
valorizirajo s temeljno obrestno mero (T).

– Razred D0: prispevki za nekonvertira-
ne terjatve – prednostno (SPIZ in ZZZS).

Te terjatve se poplačajo v višini 100% v
roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan naroka
za glasovanje o prisilni poravnavi in obresto-
vanjem 0,1% letno. Od uvedbe stečaja do
naroka za glasovanje o prisilni poravnavi, se
terjatve revalorizirajo s temeljno obrestno
mero (T).

– Razred D1: terjatev podjetja Planika
Trade – 100% odpis.

– Razred E1, E2: RS - MGD, MDDSZ;
– Razred E3: RS – Ministrstvo za finan-

ce, Davčni urad Kranj; terjatve za neplača-
ne davke in prispevke,

– Razred E5: RS – terjatve odkupljene
od bank za obveznice,

– Razred E6: RS – terjatve iz obveznic
za obratna sredstva in poplačilo dobavi-
teljev,

– Razred E7: jamstveni sklad – davki in
prispevki;

Terjatve razredov E1, E2, E3, E5, E6 in
E7, se v celotni višini prijavljenega zneska
vplačajo kot stvarni vložek,

– Razred E4: jamstveni sklad – neto
plače;

Te terjatve se poplačajo v višini 100% v
18 mesecih od pravnomočnosti prisilne po-
ravnave z obrestovanjem 0,1% letno. Od
uvedbe stečaja do pravnomočne prisilne po-
ravnave se terjatve revalorizirajo s temeljno
obrestno mero (T).

– Razred G: domači upniki;
Te terjatve se poplačajo v višini 5% v

roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan naroka
za glasovanje o prisilni poravnavi in obresto-
vanjem 0,1% letno. Od uvedbe stečaja do
naroka za glasovanje o prisilni poravnavi se
terjatve revalorizirajo s temeljno obrestno
mero (T).

– Razred H: tuji upniki – strateški;
Te terjatve se poplačajo v višini 100% v

roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan naroka
za glasovanje o prisilni poravnavi in obresto-
vanjem 0,1% letno. Od uvedbe stečaja do
naroka za glasovanje o prisilni poravnavi se
terjatve revalorizirajo s temeljno obrestno
mero (T).

– Razred I: tuji upniki – ostali;
Te terjatve se poplačajo v višini 5% v

roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan naroka
za glasovanje o prisilni poravnavi in obresto-
vanjem 0,1% letno. Od uvedbe stečaja do
naroka za glasovanje o prisilni poravnavi se
terjatve revalorizirajo s temeljno obrestno
mero (T).

– Razred J: delavci – konverzije;
– Razred K: delavci – prednostno po-

plačilo;
– Razred L: delavci – ostalo;
Te terjatve se poplačajo v višini 0,5% v

roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave, s preračunom v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan naroka
za glasovanje o prisilni poravnavi in obresto-
vanjem 0,1% letno. Od uvedbe stečaja do
naroka za glasovanje o prisilni poravnavi se
terjatve revalorizirajo s temeljno obrestno
mero (T).

Poplačila upnikov razredov D, D0, G,
H, J in L se izvršijo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je razviden iz
prilog 1, 2, 3, in 4 ter je sestavni del sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 18. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 6. 1999

St 44/96 S-316
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/96 z dne 3. 6. 1999 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Indupla-
ti tekstil, d.o.o., Kamniška 24, Domžale,
in njegovimi upniki.

Potrdi se prisilna poravnava, ki so jo dolž-
nik in upniki sklenili na naroku za sklenitev
prisilne poravnave dne 1. 6. 1999.

Stečajni postopek, začet s sklepom St
44/96 z dne 3. 7. 1996, se ustavi.

Ugotovi se, da je upnik Induplati holding,
d.d., konvertiral svojo terjatev, nastalo po

začetku postopka prisilne poravnave, v last-
niški delež.

Upnikom razreda 1 (A, B in C) izplača
dolžnik 20% na dan 11. 9. 1998 ugotovlje-
ne terjatve, in scier v roku enega leta od
pravnomočnosti tega sklepa z obrestno me-
ro v višini temeljne obrestne mere za čas od
11. 9. 1998 do plačila.

Upnikom razreda 2 izplača dolžnik 30%
na dan 11. 9. 1998 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku petnajstih dni od pravnomočno-
sti tega sklepa z obrestno mero v višini te-
meljne obrestne mere za čas od 11. 9.
1998 do plačila.

Ugotovi se, da je družba Induplati pla-
sting, d.o.o., Zgornje Jarše, Kamniška ce-
sta 24, podala poroštveno izjavo, s katero
prevzema solidarno obveznost poplačila up-
nikov za primer, če družba Induplati tekstil,
d.o.o., ob zapadlosti ne bo izpolnila obvez-
nosti iz sklenjene prisilne poravnave.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 16. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 1999

St 69/96 S-317
To sodišče je s sklepom St 69/96 dne

17. 6. 1999 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom J & J d.o.o., Domžale, Mač-
kovci 63 – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1999

Izvršbe in zavarovanja

IV-R 136/98 I-217
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana, Pre-
šernov trg 8, Novo mesto, opr. št. SV
497/98 z dne 16. 12. 1998 in sklepa tega
sodišča opr. št. IV-R 136/98 z dne 9. 2.
1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika Nova LB, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 2, z zastavno pravico na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se zarubi
dvosobno stanovanje št. 15, s površino
59,60 m2, v III. nadstropju stanovanjske
zgradbe v Novem mestu, Cesta herojev 20,
s solastninsko pravico na skupnih prosto-
rih, delih in napravah objekta in pripadajo-
čem zemljišču, ki je last zastaviteljice Marin-
ke Pust, roj. 7. 10. 1961, stan. Seidlova
20, Novo mesto, po kupoprodajni pogodbi
z dne 29. 11. 1991, sklenjeni s prodajal-
cem Srednja šola tehniških in zdravstvene
usmeritve Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 1999

R 112/99 I-341
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 425/99, z dne 14. 4. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
112/99 z dne 19. 4. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi:
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– posojilne pogodbe št. 94/99, račun št.
4030-420000-21376/07 z dne 12. 4.
1999 v višini 4,000.000 SIT, ki se revalorizi-
ra v višini, rokih in na način določen z vsako-
krat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice in obrestuje v višini 5,45%, ki se spre-
minja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah upnice in glede na 3. člen
posojilne pogodbe, s tem, da si upnica pridr-
žuje pravico, da v času pogodbenega raz-
merja spremeni način obračunavanja in pla-
čil po navedeni pogodbi v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom upnice o načinih in rokih
za obračun in plačilo obresti in

– posojilne pogodbe št. 4030-420000-
21375/77 z dne 12. 4. 1999 za zagotavlja-
nje tolarske protivrednosti na dan plačila po
akreditivih v znesku 20,000.000 ITL, ki se
koristi v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju, veljavnem pri upnici na dan korišče-
nja posojila in od tega dne dalje revalorizira v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice
in obrestuje v višini vsakokrat veljavne realne
obrestne mere zamudnih obresti oziroma,
če ta ne bo določena v višini najvišje realne
obrestne mere upnice in glede na 3. člen
posojilne pogodbe, s tem da si upnica pridr-
žuje pravico, da v času pogodbenega raz-
merja spremeni način obračunavanja in pla-
čil po navedeni pogodbi v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom upnice o načinih in rokih
za obračun in plačilo obresti; v primeru, da
dolžnik ne poravna pravočasno zapadlih ob-
veznosti po navedenih posojilnih pogodbah,
jim upnica zaračunava na neplačani znesek
zamudne obresti v višini zakonsko določene
zamudne obrestne mere, v primeru, da za-
mudna obrestna mera ne bo več zakonsko
določena, pa se znesek zapadle obveznosti
revalorizira po stopnji rasti cen na drobno v
RS v preteklem mesecu oziroma skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere povečane za 25%; up-
nica ima pravico zaračunati tudi provizijo in
dejanske stroške za opravljanje storitve sklad-
no z veljavno tarifo upnice; rok plačila obresti
in revalorizacije je 8 dni od dneva obračuna,
glavnico po pogodbi št. 94/99 mora dolžnik
odplačati najkasneje do 31. 3. 2000, po
pogodbi št. 93/99 pa mora dolžnik vsako
koriščeno tranšo posojila vrniti najkasneje v
roku 31 dni od dneva odpiranja akreditivov
do 31. 3. 2000; stranke so soglasne, da se
vračilo obeh posojil lahko tudi podaljša oziro-
ma zapadejo v plačilo tudi prej, kot je to
določeno v 2. točki sporazuma o zavarova-
nju denarne terjatve z zastavno pravico na
nevknjiženi nepremičnini opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovnega prostora, št. B3/II v objek-
tu Oskrbni center Ankaran, na parc. št.
1361/1 k.o. Oltra, lociran v kleti objekta, v
izmeri 33,75 m2, s pripadajočo solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah v objek-
tu, ki je last zastavitelja, kar je razvidno iz
kupne pogodbe, sklenjene med njim in Mi-
riano Pucer Kruljac z dne 6. 12. 1991.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
nih terjatev in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljeni nepremičnini.

Zastavitelj je v primeru vknjižbe lastnin-
ske pravice na zgoraj navedeni nepremični-
ni v zemljiško knjigo, dolžan vknjižiti tudi

zastavno pravico, prepoved odtujitve ter
obremenitve ter zaznambo izvršljivosti terja-
tve, kar pa lahko predlaga tudi upnica na
stroške dolžnika in zastavitelja.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 1999

R 106/99 I-344
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 382/99, z dne 2. 4. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika Invest biro,
d.d., Koper, Trg Brolo 12, na podlagi poso-
jilne pogodbe št.683/99, račun št. 0574-
420000-7533209 z dne 22. 3. 1999 v
višini 15,000.000 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini 4,7% letno obrestno
mero, ki se spreminja skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in glede na 3. člen posojilne pogodbe s
tem, da si upnica pridržuje pravico, da v
času pogodbenega razmerja spremeni na-
čin obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnik ne poravna
pravočasno zapadlih obresti po navedeni
posojilni pogodbi, mu upnica zaračunava
na neplačani znesek zamudne obresti v viši-
ni zakonsko določene zamudne obrestne
mere; v primeru, da zamudna obrestna me-
ra ne bo več zakonsko določena, pa se
znesek zapadlih obveznosti revalorizira po
stopnji rasti cen na drobno v RS v prete-
klem mesecu oziroma skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah in
obrestuje v višini pogodbene realne obrest-
ne mere povečane za 25%; rok plačila obre-
sti in revalorizacije je 8 dni od dneva obra-
čuna, glavnica pa zapade v plačilo dne 21.
3. 2000, oziroma prej, kot je to določeno v
2. členu sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve z zastavno pravico na nevknjiženi
nepremičnini opravi rubež, in sicer nepre-
mičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi –
13 pisarn v I. nadstropju ter 10 pisarn in
arhivska soba v II. nadstropju zgradbe v
skupni površini 535,34 m2 na naslovu Trg
Brolo št. 12 v Kopru, stoječe na parc. št.
1383/1, 1384 in 1374/3 k.o. Koper,
vključno s solastninsko pravico na vseh
skupnih delih in napravah zgradbe ter stavb-
nem in funkcionalnem zemljišču, kar vse je
last dolžnika, kar je razvidno iz pogodbe,
sklenjene med njimi in Stanovanjskim pod-
jetjem občine Koper dne 16. 5. 1968, ka-
tera je overjena pred Okrajnim sodiščem v
Kopru dne 3. 4. 1995 pod opr. št. Ov I
1991/95.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljenih nepremičninah.

Dolžnik je v primeru vknjižbe lastninske
pravice na zgoraj navedenih nepremičninah
v zemljiško knjigo, dolžan vknjižiti tudi za-
stavno pravico, prepoved odtujitve ter obre-
menitve ter zaznambo izvršljivosti terjatve,
kar pa lahko predlaga tudi upnica na stroš-
ke dolžnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 1999

R 116/99-3 I-348
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 418/99, z dne 13. 4. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
116/99 z dne 16. 4. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi posojilne pogodbe št. 9320/27,
račun št. 5200001-403 z dne 7. 4. 1999 v
višini 5,000.000 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini 7,15%, ki se spremi-
nja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, s tem, da si upnica
pridržuje pravico, da v času pogodbenega
razmerja spremeni način obračunavanja in
plačil po tej pogodbi, v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom upnice o načinih in ro-
kih za obračun in plačilo obresti; v primeru,
če dolžnika ne poravnata pravočasno za-
padlih obveznosti po navedeni posojilni po-
godbi, jima upnica zaračunava na neplačani
znesek zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere oziroma
skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah, upnice; rok plačila obresti
in revalorizacije je 8 dni od dneva obraču-
na, glavnica pa zapade v plačilo v 36 enakih
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zad-
nji delovni dan v mesecu, s tem, da prvi
obrok zapade v plačilo dne 31. 5. 1999,
zadnji pa dne 30. 4. 2002, oziroma prej,
kot je to določeno v 2. členu sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve z zastavno pra-
vico na nevknjiženi nepremičnini opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer vrstne hiše v Žusterni III, v
Kopru, kar je med cestama “A” in “B”, ozna-
čeno v zazidalnem načrtu s št. 3, v izmeri
160,98 m2, stoječe na parc. št. 701/3 k.o.
Semedela, s pravico uporabe pripadajoče-
ga stavbnega in funkcionalnega zemljišča,
kar vse je last Miljuševič Srečka in Miljuše-
vić Marije, kar je razvidno iz kupne pogod-
be št. VHŽ 519/21 z dne 10. 4. 1996 ter
aneksa št. 1 z dne 27. 1. 1997, sklenjene
med njima in “SGP” Koper.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljeni nepremičnini.

Dolžnika Miljuševič Srečko in Miljuševi-
ć Marija sta v primeru vknjižbe lastninske
pravice na zgoraj navedeni nepremičnini v
zemljiško knjigo, dolžna vknjižiti tudi za-
stavno pravico prepoved odtujitve ter obre-
menitve ter zaznambo izvšljivosti terjatve,
kar pa lahko predlaga tudi upnica na stroš-
ke dolžnikov.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 1999

II R 141/99-11 I-354
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

141/99 z dne 24. 2. 1999 je bilo dvosob-
no stanovanje št. 26, v 2. nadstropju sta-
novanjske stavbe na Ul. Majde Vrhovniko-
ve 12 v Ljubljani, v izmeri 75,87 m2, parc.
št. 1920, vl. št. 1490 k.o. Zg. Šiška ter
pravico uporabe skupnih delov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča, ki pripada
stanovanju, ki je last dolžnikov Halilovič Ha-
lila in Zinke, oba Majde Vrhovnikove ul.
12, Ljubljana, z dnem 9. 3. 1999 zarublje-
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no v korist upnika Kodrič Marjana, Pot v
Bitnje 9, Kranj, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 28.320 DEM v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1999

II R 8/99 I-357
Na podlagi sklepa tega sodišča II R 8/99

z dne 5. 1. 1999 je bilo trisobno stanovanje
v izmeri 66,99 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stavbe na naslovu Emonska 18
v Ljubljani ter kleti, skupaj s pripadajočim
delom na skupnih prostorih in napravah ce-
lotne stavbe in funkcionalnem zemljišču ter
garaže, stoječe na parc. št. 73/19 k.o. Kra-
lovsko predmestje, ki je last dolžnika Šavel
Jožeta, Liškova 61, Černelavci z dne 11. 2.
1999 zarubljeno v korist upnika Zavaroval-
nice Triglav, d.d., Ljubljana, OE Murska So-
bota, Lendavska ul. 5, Murska Sobota, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 1999

In 99/00024 I-378
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodiš-

ča opr. št. In 99/00024 z dne 6. 4. 1999
se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer ene polovice
enosobnega stanovanja št. 1, na naslovu
Kolodvorska 2c, Mengeš, v I. nadstropju
stanovanjskega objekta – blok 3, Mengeš,
ki obsega predprostor v izmeri 8,1 m2, ko-
palnico 4,2 m2, bivalno kuhinjo 13,05 m2,
spalnico 13,5 m2 in klet v izmeri 3,1 m2, tj.
skupaj 41,95 m2, stoječega na parcelah
št. 130, 131, 133, 134, 135 in 136 k.o.
Mengeš, in je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 51-128/91
12/95 z dne 18. 11. 1991, sklenjeno z
RTV Slovenija.

Rubež se opravi v korist upnikov mld.
Urše in Marka Nagliča, zaradi izterjave pre-
živninske terjatve v višini 1,237.714 SIT
spp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 4. 1999

Št. II R 1416/98-10 I-424
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1416/98 z dne 30. 12. 1998 je bil poslov-
ni prostor št. 203 (1.27) v izmeri 32,79 m2

v pritličju Trgovskega centra Tangram, ki
stoji na parc. št. 1228/2, vl. št. 1236 k.o.
Moste, ki je last dolžnice Jankovič Zorke,
Preglov trg 6, Ljubljana, z dnem 27. 1.
1999 zarubljen v korist upnika Razvojna
družba, d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 272.448
DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

II R 1403/98-14 I-425
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1403/98 z dne 22. 2. 1999 je bilo stano-
vanje št. 2, v stanovanjski hiši Preška ce-
sta 26, Medvode, v izmeri 85,31 m2, sto-
ječe na parc. št. 178/2, vl. št. 587 k.o.
Preska, ki je last zastaviteljev Kuessel Av-
gusta in Kuessel Katarine, vsakega do 1/2,
z dnem 10. 3. 1999 zarubljeno v korist
upnika Hranilnica in Posojilnica KGP Ko-

čevske, d.d., Roška c. 8, Kočevje, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

P 216/98 R-451
To sodišče je po členu 84/I točke 4

ZPP v zvezi s 4. členom ustavnega zakona
za izvedbo temeljne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije, tožen-
cu, katerega prebivališče je neznano in ni-
ma svojega pooblaščenca, Hasanu Spahi-
ću, v pravdni zadevi tožečih strank Milice
Savanovič, Daliborja Savanovića in ml. Da-
vorja Savanovića, ki ga zastopa mati Milica
Savanovič, vsi stanujoči ulica 1. avgusta 9,
Kranj, zaradi plačila odškodnine 9,773.120
SIT s p.p. ter plačevanja rente po 20.000
SIT mesečno (pcto. 10,000.000 SIT), po-
stavilo začasnega zastopnika odv. mag. Ja-
neza Jocifa iz Kranja, Tavčarjeva 22, ki bo
zastopal koristi toženca, dokler le-ta sam ne
nastopi pred sodiščem ali njegov pooblaš-
čenec oziroma do imenovanja skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 1999

R 385/98 I-455
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Krekove banke, d.d., Maribor,
Slomškov trg 18, Maribor, do dolžnice Je-
len Ksenije s.p., Kersnikova 13, p. Velenje,
je bila po sklepu naslovnega sodišča, opr.
št. R 385/98 z dne 26. 1. 1999 za zavaro-
vanje denarne terjatve upnice do dolžnice v
znesku 12,000.000 SIT z vsemi dogovorje-
nimi pripadki, pogoji vračanja, kot tudi za-
padlostjo, razvidno iz notarskega zapisa št.
SV 535/98 z dne 20. 11. 1998, notarja
Avgusta Ribiča, z rubežem dne 1. 2. 1999
v korist upnice ustanovljena zastavna pravi-
ca na poslovnem prostoru v Nakupovalnem
centru v Velenju, v skupni izmeri 55,46 m2,
številka K12, katerih lastnica je na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. P-78/98 z dne
13. 11. 1998, dolžnika Jelen Ksenija.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 3. 1999

R 11/99 I-457
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska
58, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec
Aleš Berlogar do dolžnika Compak, raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, Velenje, ki ga zastopa direktor Ar-
mando Kuret, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 11/99 z dne 20.1. 1999,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 8,000.000 SIT s pripadki, v
korist upnika na nepremičnini dolžnika, ki
še ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer
poslovnem prostoru, ki se nahaja v I. nad-
stropju stolpiča “C” kompleksa Dijaškega
doma, Centra srednjih šol Velenje, Efenko-
va 61, Velenje, prostor št. 201-203, usta-
novljena z rubežem dne 1. 2. 1999 zastav-
na pravica.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 3. 1999

R 358/98 I-461
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-

ljana, Trg republike št. 2, Ljubljana, ki jo
zastopa Drago Gorenc do dolžnice Darje
Škoberne, stan. Koželjskega št. 5, Velenje,
z dne 3.11. 1998 opr. št. R 358/98 za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolž-
nice v višini 3,879.000 SIT s pripadki, z
rubežem dne 4. 12. 1998 v korist upnika
ustanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini, ki v zemljiški knjigi še ni vpisana, in
sicer na trisobnem stanovanju v izmeri
91,47 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Koželjskega
5, Velenje, katerega lastnica je dolžnica.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 12. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-5461
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika

na upravnem oddelku Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije,

b)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na

oddelku za civilno in gospodarsko sod-
stvo Višjega sodišča v Kopru,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani,

c)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na kazenskem oddelku Okrožnega so-
dišča v Ljubljani,

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na preiskovalnem oddelku Okrožnega
sodišča v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru,

č)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ajdovščini,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Slovenskih Ko-
njicah;

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;
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K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/c, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje

za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na me-
sto okrožnega sodnika, določene v 2. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/č
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-5293
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju

– Slowenisches Wissenschaftsinstitut in
Wien, na podlagi sklepa upravnega odbora
Društva Slovenski znanstveni inštitut na
Dunaju z dne 14. 5. 1999, in v skladu z
določili točke XV. Statuta društva, razpisu-
je mesto

direktorja instituta,
za mandatno dobo štirih let, z možnostjo

ponovnega imenovanja.
Na podlagi sklepa upravnega odbora z

dne 14. 5. 1999 je za direktorja instituta
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:

– doktorat znanosti,
– aktivno znanje nemškega jezika,
– mednarodne izkušnje,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati morajo predložiti tudi izhodišča

za finančni načrt in program dela instituta.
Na podlagi prejetih prijav lahko v skladu

s točko XV. statuta društva kandidate pred-
lagajo: senat Univerze v Ljubljani, senat Uni-
verze v Mariboru, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in vse na-
cionalne raziskovalne organizacije.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov:
Republika  Slovenija,  Ministrstvo  za  zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: Za razpis za direktorja
Slovenskega  znanstvenega  inštituta  na
Dunaju.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

O izidu bodo prijavljeni kandidati ob-
veščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-5294
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj v okviru programa PHARE Prekomejno
sodelovanje Slovenija-Avstrija-Madžarska,
razpisuje delovno mesto

vodje projekta Izobraževalni center
Rakičan.

Zadolžen bo za vzpostavitev in razvoj
izobraževalne ustanove s poudarkom na
regionalnem razvoju, kmetijstvu in turizmu
v okviru trilateralnega sodelovanja. Prav ta-
ko bo zadolžen za vzpostavitev povezav z
regijskimi, državnimi in mednarodnimi izo-
braževalnimi ustanovami, za pripravo vse-
bin izobraževalnega centra in za promocijo
le-teh.

Pogoji:
– diploma družboslovne ali naravoslov-

ne smeri (VII),
– eno leto ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleščine,
– poznavanje  programov  Evropske

unije,
– delo z Windows okoljem.
Delo je za določen čas (deset mesecev

in pol) in bo potekalo v okviru “Framework”
pogodbe z Evropsko komisijo. Pretežno se
bo izvajalo v prostorih Gradu Rakičan, Len-
davska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
Delo se bo predvidoma začelo po septem-
bru 1999. Po končanem obdobju bo mož-
nost podaljšanja delovnega razmerja v okvi-
ru Mestne občine Murska Sobota. Prijave z
življenjepisom v slovenskem in angleškem
jeziku pričakujemo do 30. junija 1999, na
naslovu: PHARE CBC PIU (za Izobraževalni
center Rakičan), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 06-1/98 Ob-5295
Svet Centra za socialno delo Logatec,

razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Lo-

gatec.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– visoka ali višja strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, pravne ali socio-
loške smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Logatec, Tržaška c. 13, 1370 Logatec, z
oznako “Prijava za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Center za socialno delo Logatec

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-5296
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258. j čle-

na zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97
in 87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije.

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

splošne pogoje za izvolitev za sodnika za
prekrške iz 258.d člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prekrških in

pogoje za izvolitev na mesto sodnika za pre-
krške Senata za prekrške Republike Slove-
nije, določene v prvem odstavku 258.e čle-
na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 1189 Ob-5361
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 061/13-14-179.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dozidava k
obstoječi šoli, gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

Ocena vrednosti del: 600,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Hinka

Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: september
1999.

5. Morebitne druge informacije: ni.
Mestna občina Ljubljana

Št. 11/2-52/43/99 Ob-5362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, faks 061/133-77-00.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: adaptacija
prostorov objekta Telekom Slovenije,
d.d., Stegne 19, Ljubljana.

Ocenjena vrednost del: 380,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: september
1999.

5.
Telekom Slovenije, d.d.
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Preklic
Ob-5524

Preklicujemo javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za dobavo reševalno patruljne-
ga čolna, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 48, z dne 18. 6. 1999, Ob-5149.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Popravek
V javnem razpisu brez omejitev za dobavo

kruha, pekovskega peciva, slaščičarskega
ind. peciva Kliničnega centra Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne
18. 6. 1999, št. 537/99, Ob-5147, se v
3.(d) točki vrednost za slaščičarsko ind. pe-
civo pravilno glasi: 5,000.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za nakup preklopno

distribucijskega sistema za distribucijo au-
dio signalov, JZ RTV Slovenija, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 18. 6.
1999, Ob-5038, Št. 072/99, se 6.(b) toč-
ka pravilno glasi:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 6. 1999
do 2. 7. 1999, med 9. in 10. uro.

Uredništvo

Popravek
Ob-5500

V javnem razpisu za dobavo opreme za
zaščito in reševanje (1. točka: poveljniški
dozimeter, 2. točka: geofon, 2. točka: –
čoln za reševanje z motorjem, – prikolica za
prevoz čolna, 4. točka: – veslo, – rešilni
jopič, – reševalni obroč, – škornji ribiški
visoki, – kavelj reševalni, – vrv reševalna, –
sidro), ki ga izvaja Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 4. 6. 1999, Ob-4488, se:

3. (c) točka dopolni – Ponudniki lahko
predložijo ponudbe na posamezno sku-
pino javnega naročila ali na vse skupine.

6. (b) točka spremeni – Razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 12. 7. 1999.

7. (a) točka spremeni – Datum in ura, do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do
12. 7. 1999 do 12. ure.

8. točka spremeni – Datum, čas in kraj
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 13. 7. 1999 ob 12. uri, na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

14. točka dopolni – Merila za dodelitev
naročila (teža in način uporabe meril –

21. člen ZJN): omejitve, ki bodo upošteva-
ne pri ocenjevanju ponudb:

– da ima ponudnik čiste prihodke od
prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca
BON 1, enake ali večje od razpisane vred-
nosti skupine na katero se prijavlja,

– da ima čiste prihodke iz prodaje, izka-
zane pod zap. št. 11, obrazca BON 3, ena-
ke ali večje od razpisane vrednosti skupine
na katero se prijavlja,

– da ima prihodke od prodaje, izkazane v
davčni napovedi enake ali večje od razpisa-
ne vrednosti skupine na katero se prijavlja,

– da ima ponudnik vsaj 2 zaposlena,
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6

mesecih ni bil blokiran,
– da zagotavlja fiksne cene do izpolnitve

pogodbenih obveznosti,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-

čine blaga javnega naročila iz točke na ka-
tero se prijavlja,

– da zagotavlja vso zahtevano blago zno-
traj skupine na katero se prijavlja – pogoj
velja za 3. in 4. točko,

– da zagotavlja dostavo v skladišče na-
ročnika,

– da zagotavlja zahtevan dobavni rok,
– da je vso ponujeno blago serijsko in

izdelano v letu 1999,
– da vso ponujeno blago ustreza osnov-

nim tehničnim podatkom in ostalim zahte-
vam, ki so navedene v opisu predmeta jav-
nega naročila in zahtevah naročnika,

– da izpolnjuje splošne pogoje za garan-
cijsko dobo in zagotavlja rezervne dele za
vsak ponujen proizvod posebej.

Merila za 1., 2. in 4. točko: cena (najniž-
ja skupna vrednost posamezne točke).

Merila za 3. točko:
a) čoln in motor: ocenjevane lastnosti čol-

na so (dolžina, število komor, moč motorja);
utež: cena 0,5; dolžina čolna 0,2, moč mo-
torja 0,2; število komor 0,1,

b) prikolica za prevoz čolna: cena 1,0.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-5310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 1, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo pisarniškega materiala.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zupančičeva 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala in sicer:

naziv artikla količina

mapa L A4 5.000 kom
mapa UR A4 5.000 kom
papir A4 80g 400 paketov
papir A3 80g 50 paketov
registrator A4 širok samostoječ 100 kom
registrator A4 ozek samostoječ 100 kom
registrator A5 samostoječ 50 kom
ovoj 0,14 trdi, bel 3.000 kom
prešpan mapa A4 z zavihki 200 kom
kuverte A4 10.000 kom
kuverte A5 10.000 kom
kuverte bele A6 3.000 kom
hb svinčnik 100 kom
toner Canon BX2 30 kom
selotejp prozoren 15/33 100 kom.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

letna vrednost znaša 20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesvine dobave blaga od 1. 8. 1999 dalje
do 30. 7. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 7. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, v vložišču ministrstva.

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50100-630-10014, sklic na št.
331110-3348.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo in šport, Župan-
čičeva 6, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri to je 30. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki so registrirani za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 7. 1999 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost in opisa ter skladnost vsebi-

ne ponudbe z zahtevami naročnika – 1 toč-
ka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župan-
čičeva 6, Ljubljana pri Helgi Breznik, tel.
178-54-20, faks 178-56-68.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-5320
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 10 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi samo eno stanovanje.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: od
10,000.000 SIT do 12,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 10. 1999.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Alenka
Kožuh, tel. 061/1785-228, telefaks
061/178-5579.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 6. 1999
do 16. 7. 1999, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 28. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu v višini 300.000 SIT za posa-
mezno stanovanje, z veljavnostjo do vključ-
no datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila (če je ponudnik po-
srednik).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– lokacijska ustreznost do 12 točk,
– ustreznost prostorov po tehničnih zah-

tevah do 42 točk,
– druge ugodnosti do 4 točke,
– od  1-3  se  upošteva  vplivnostni

faktor 0,7,
– konkurenčnost cene – vplivnostni fak-

tor 0,3.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni do 13. 9. 1999.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št 1/99 Ob-5365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, Ljubljana, tel. 061/13-23-075,
061/13-16-101.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (lokacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža opreme za preurejene prostore na
dveh lokacijah, po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

– lokacija 1:  oprema  prostorov  v  ZD
Polje,

– lokacija 2:  oprema  prostorov  v  ZD
Rudnik.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– lokacija 1: 16,500.000 SIT,
– lokacija 2: 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– lokacija 1: 20. 9. 1999,
– lokacija 2: 20. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
– lokacija 1: 30. 9. 1999,
– lokacija 2: 30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, tajništvo (soba
št. 26), Kotnikova 28, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna številka
42-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 7. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, Ljub-
ljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za JR-OPR-1/99.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 10. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika
sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% od razpisane
vrednost.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v šestih enakih meseč-
nih obrokih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za pravne osebe (gospodarske družbe) sod-
no overjeno dokazilo o registraciji, odločba
pristojnega upravnega organa o izpolnjeva-
nju 4. člena zakona o gospodarskih druž-
bah, potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije; lastna izja-
va, da proti ponudniku ni bila izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost; za pravne osebe obrazec
BON 1 in BON 2 oziroma BON 3 ter za
samostojne podjetnike davčna napoved in
potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih
določenih z zakonom ter potrdilo o pov-
prečnem mesečnem stanju na žiro računu v
zadnjih treh mesecih; izjava ponudnika, da
lahko zagotovi 100% dobavo razpisanih vrst
blaga za posamezno lokacijo; potrdilo, da v
preteklih treh letih pred pričetkom oddaje
javnega naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem; izpolnjen obrazec o
referencah ponudnika, izjava ponudnika o
plačilnih pogojih, izjava ponudnika o prostih
kapacitetah; izjava ponudnika o pridoblje-
nem certifikatu kakovosti poslovanja; izjava
ponudnika o kadrih; bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
pogodbe; izjava banke, da bo ponudnik pri-
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vred-
nosti pogodbe; izjava ponudnika o morebit-
nih dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih
rabatov ali finančnih popustov; izpolnjen in
parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 23. 7. 1999
po 13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – 65%,
– reference ponudnika – 30%,
– boniteta ponudnika – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumentaciji kontaktna ose-
ba Jožica Pergarec, inž. gradb.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-5381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, tel.
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: signalna tabla za zapira-
nje voznega pasu – 2 kosa, signalna
tabla spremenljive vsebine – 2 kosa.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval samo popolne po-
nudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sep-

tember–oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 1999 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 3. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Blago bo plačano
skladno z vzorcem pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kkot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 3. 8. 1999 do
3. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 24. 7. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu
naročnika ali po telefonu 159-87-57, Brane
Bizjan inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Ob-5382
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje av-
tocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, tel.
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– priključek za pranje odbojnih ograj
– 1 kos,

– priključek za pranje NY ograj – 1
kos,

– mulčer za košnjo trave – 1 kos,
– rovokopač – 1 kos,
– stroj za brisanje talnih označb – 1

kos,
– tovorna prikolica – 2 kosa.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne

dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sep-

tember–oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 1999 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 3. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Blago bo plačano
skladno z vzorcem pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 3. 8. 1999 do
3. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 24. 7. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po telefonu 159-87-57, pri Bra-
netu Bizjanu inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest,
d.o.o.

Ob-5383
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, tel.
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– pregledno vozilo – 3 kosi,
– osebno vozilo – 9 kosov.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne

dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval samo popolne po-
nudbe.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ok-

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 3. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Blago bo plačano
skladno z vzorcem pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 3. 8. 1999 do
3. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 24. 7. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-

ročnika ali po telefonu 159-87-57, pri Bra-
netu Bizjanu inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Ob-5371
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: lokacije na objektih
v RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A) nakupi goriv za vozila s kreditno
kartico na bencinskih servisih –
200,000.000 SIT,

B) kurilno olje ekstra lahko –
200,000.000 SIT,

C) bencini in dizelsko gorivo –
23,000.000 SIT,

D) mazut – 50,000.000 SIT,
E) goriva za zračna plovila–

75,000.000 SIT,
F) olja – 30,000.000 SIT,
G) masti – 20,000.000 SIT,
H) tehnične tekočine – 40,000.000

SIT,
I) zbiranje, odvozi in uničenje odpad-

nih olj, masti in tehničnih tekočin –
5,000.000

J) utekočinjen naftni plin za ogrevan-
je – 10,000.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za vsako posa-
mezno vrsto blaga, vendar za celotno količi-
no le-tega.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
653,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do 31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko  zahteva  razpisno  dokumentacijo:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za lo-
gistiko, Kardeljva pl. 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 29/99) na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 8. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj, ponudba javni razpis
MORS BO 29/99 – Naftni derivati”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1999 ob

12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba
št. 150.

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– dobavni rok,
– odzivni čas prečrpavanja.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije dobite na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, kont. oseba Alenka Lužar tel.
št. 185-6504 za olja in maziva, za ostalo pa
Alojz Venturini tel. 061/171-2154.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: v Uradnem
listu RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998, Št.
404-08-340/98.

17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 1558/99 Ob-5409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: RTP Bršljin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: celice in ostala oprema
za 20 kV stikališče v RTP Bršljin:

– 20 kV celice s sekundarno opre-
mo,

– dovodi iz TR in povezave med celi-
cami,

– oprema za daljinsko vodenje,
– signalni kabli z opremo za poveza-

vo elektro opreme in ostalo,
– oprema zaščite pri delu z elektriko.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 130,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni rok dobave je 5 mesecev od
podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 5 me-
secev od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja bo na razpolago do 2. 7. 1999 do 14. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
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dane najkasneje do 29. 7. 1999 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo celic in ostale opreme za 20 kV stika-
lišče v RTP Bršljin – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih  dokumentih:  gotovinsko  plačilo
ali kompenzacija  neplačane  porabljene
električne energije brez stroškov kompen-
zacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe

– BON 1, BON 2, ne starejša od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo 20 kV stikališča (celice, zaščita, daljin-
sko vodenje) Elektro Ljubljani,

– reference proizvajalca 20 kV opreme
(celice, zaščita, daljinsko vodenje), ki se že
uporablja v Elektro Ljubljani.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 16. 7. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 15558/99 Ob-5410
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: poslovni informacij-
ski sistem javnega podjetja Elektro Ljublja-
na, d.d., Slovenska 56/I, 1516 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema:

– delovne postaje 70 kom
– prenosni računalniki 3 kom
– monitorji 70 kom
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo tudi delne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 24,700.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– delovne postaje ocenjena vrednost:
17,6 mio,

– prenosni računalniki ocenjena vred-
nost: 1,6 mio,

– monitorji ocenjena vrednost: 5,5 mio.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za takojšnjo dobavo
oziroma najkasneje 30 dni od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je naj-
kasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 6. 7. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
na žiro račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 19. 7. 1999 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno

pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo računalniške opreme – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, oziroma samostojni podjetniki pri-
glasitveni list DURS-a, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS.

– BON 1, BON 2,BON 3 oziroma davč-
na odmera samostojnega podjetnika za leto
1998 ne starejši od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo računalniške opreme poslovnemu in-
formacijskemu sistemu javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d.,

– dobavni rok.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čil: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 13. 7. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1558/99 Ob-5411
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
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Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev

3. (a) Kraj dobave: RP 20 kV Dobre-
polje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za RP 20 kV Do-
brepolje:

– vodne celice (=J02, =J03, =J04,
=J07, =J08, =J09),

– sklopna celica =J05,
– sklopna celica =J06,
– celica lastne rabe =J01,
– merilna celica =J10,
– naprave lastne rabe (NE, RG, NJ,

NK),
– naprave daljinskega vodenja,
– ostale storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 45,000.000 SIT.

(e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi najkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe, ki pa ne sme biti dalj-
ši kot 3 mesece od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 3 me-
sece od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja bo na razpolago do 6. 7. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 29. 7. 1999 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo opreme za RP 20 kV Dobrepolje – Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-

žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane porabljene elek-
trične energije brez stroškov kompenzacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– BON 1, BON 2, ne starejša od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo elektroenergetske opreme Elektro
Ljubljani,

– reference za opremo, ki se že uporab-
lja v Elektro Ljubljani,

– dobavni rok.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 16. 7. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2/99 Ob-5434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Servis za protokolarne storitve, Pre-
doslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: sukcesivna dobava tehnične-
ga materiala po naslednjih skupinah:

I. elektroinstalacijski material,
II. svetila,
III. orodja in stroji,
IV. vijačni material,
V. gradbeni material,
VI. pločevina in profili,
VII. drug tehnični material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave od septembra 1999 do de-
cembra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ser-
vis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): virman-
sko nakazilo 5.000 SIT na Servis za proto-
kolarne storitve, ŽR št. 51500-637-53797,
dav. št. 17484421.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12 ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Servis za protokolarne stori-
tve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ve-
ljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– bližina ponudnika,
– finančna, tehnična in poslovna sposob-

nost,
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– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z

najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru neu-
streznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo in-
formacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kon-
taktne osebe: Iztok Purič, Franc Jamšek,
Jože Poljak.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve

Št. 3/99 Ob-5435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Servis za protokolarne storitve, Pre-
doslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,

II. mleko in mlečni izdelki,
III. sveže sadje in zelenjava,
IV. zamrznjena živila,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in konzervirane ribe,
VII. jajca in perutnina,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine,
IX. ostalo prehrambeno blago in za-

čimbe;
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave od septembra 1999 do de-
cembra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ser-
vis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na Servis za protokolarne storitve, ŽR
št. 51500-637-53797, dav. št. 17484421.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. avgust do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Servis za protokolarne stori-
tve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. avgust 1999 ob 8.30 v sejni sobi Sera-
fina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000 Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ve-
ljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– bližina ponudnika,
– finančna, tehnična in poslovna sposob-

nost,
– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z

najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru neu-
streznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo in-
formacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kon-
taktna oseba Milena Žbogar.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve

Ob-5453
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izbiro izvajalcev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: termos transportne po-
sode za hrano:

I. skupina:
– termos transportni voziček, na kole-

sih, z ogrevanjem, z 20 pari nastavkov za
gastro posode – 2 kosa,

– termos transportni voziček, na kole-
sih, z ogrevanjem, s 14 pari nastavkov za
gastro posode – 2 kosa;

II. skupina:
– termos transportna posoda, z vrati in

nastavki za pekače – 20 kosov,

– termos transportna posoda, z vložno
posodo 1 X GN 1/1, višine 200 mm in
pokrovnim tesnilom – 95 kosov,

– termos transportna posoda, z vložno
posodo 2 X GN 1/2, višine 200 mm in s
pokrovi s tesnili – 32 kosov,

– termos transportna posoda, z vložno
posodo 3 X 1/3, višine 200 mm in s pokro-
vi s tesnili – 41 kosov,

– termos transportna posoda, enopor-
cijska, 5-delna, s pripadajočimi vložnimi po-
sodami – 20 kosov;

III. skupina:
– termos transportna posoda 20 l, s pi-

po za napitke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naročilo posa-
meznih skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
16,800.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. skupina: ca. 2,000.000 SIT,
II. skupina: ca. 13,000.000 SIT,
III. skupina: ca. 1,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 46/99), na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 20. 7. 1999 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo, brezpogojno in plač-
ljivo na prvi poziv v višini 5% od skupne
ponudbene vrednosti, ki mora biti veljavna
120 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ponudbena cena 80%,
– garancija 20%.
15., 16., 17.

Ministrstvo za obrambo

Ob-5454
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
061/179-88-99.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– usmerjevalniki – 5 kosov,
– ATM stikala – 3 kosi,
– Ethernet stikala – 3 kosi,
– vzdrževanje ponujene opreme za

obdobje 3 let.
Podrobnejše specifikacije so navedene

v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 50,500.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave opreme ne sme biti daljši od 45 dni.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu,
soba C92.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – usmerjevalniki”, morajo
prispeti najkasneje do 9.45, 29. julija 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. julija 1999
ob 10. uri, v prostorih ARNES-a, Jamova
39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 1. 11. 1999).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): zado-
stitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, refe-
rence in kvalificiranost ponudnika, garanci-
ja in pogoji vzdrževanja.

Merila in način uporabe so podrobno
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis@arnes.si.

16., 17.
ARNES Ljubljana

Ob-5455
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
061/179-88-99.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– strežniki za kombiniran klicni do-
stop (RAS) – 4 kosi,

– vzdrževanje ponujene opreme za
obdobje 3 let.

Podrobnejše specifikacije so navedene
v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 34,500.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

8,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave opreme ne sme biti daljši od 45 dni.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu,
soba C92.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 7. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – klicni dostop”, morajo
prispeti najkasneje do 9.45, 19. julija
1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. julija 1999
ob 10. uri, v prostorih ARNES-a, Jamova
39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 1. 11. 1999).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): zado-
stitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, refe-
rence in kvalificiranost ponudnika, garanci-
ja in pogoji vzdrževanja.

Merila in način uporabe so podrobno
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis@arnes.si.

16., 17.
ARNES Ljubljana

Št. 2100 Ob-5456
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšeto-
va ulica 6, 1104 Ljubljana, faks 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava zabojnikov za od-
laganje komunalnih odpadkov:

Velikost zabojnikov Predvidena količina

120 l 250 kos
240 l 500 kos
550 l oziroma 700 l 150 kos
770 l oziroma 900 l 500 kos

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izva-
jalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
tipe oziroma velikosti zabojnikov za odlaga-
nje komunalnih odpadkov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,657.500 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Velikost zabojnikov Orientacijska vrednost

120 l 1,000.000 SIT
240 l 2,500.000 SIT
550 l oziroma 700 l 5,775.000 SIT
770 l oziroma 900 l 20,382.500 SIT
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4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba št. 36, tel. 177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
23. 7. 1999, med 8. in 12. uro, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji, št. 50103-601-23953,
s pripisom “JR B5/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je ne glede na način dostave 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer do 12.
ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. V pri-
meru, da je 30. dan dela prost dan, je to
prvi naslednji delovni dan. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo zabojnikov – JR B5/99”. Ovitek po-
nudbe mora biti zaprt tako, da se na odpira-
nju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil
odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje, na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe.

Bančna garancija bo izbranemu ponud-
niku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji, staro največ

3 mesece (registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci

overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev, staro največ 1 mesec (Mini-
strstvo za pravosodje),

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 (APP).
Fizične osebe:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),

3. potrjena davčna napoved (izposta-
va DURS),

4. potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje),

7. potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno, staro največ 1 mesec (okrožno
sodišče).

Vsi:
1. reference ponudnika,
2. način naročanja, prevzema, do-

bave,
3. garancijski roki,
4. reklamacijski pogoji, odzivni čas za

odpravo napak,
5. zagotavljanje rezervnih delov,
6. ponudbena cena,
7. plačilni pogoji,
8. dobavni rok,
9. izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
10. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
11. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,

12. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

13. izjava, da so ponujeni zabojniki
za odlaganje komunalnih odpadkov kon-
struirani in izdelani tako, da bodo v obdobju
7 let prenesli statične in dinamične obreme-
nitve in pogoje, ki nastopijo pri delu naroč-
nika,

14. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– dobavni rok 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ob-5457
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, 13-10-094.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rabljeni motorni čoln, let-
nik od 1989, pilotina s kabino, dolžine
ca. 10 m, širine ca. 4 m, višine ca. 1,90
m, moč motorja vsaj 130 KS, redno vzdr-
ževan, ostale karakteristike v razpisni
dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

23. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajniš-
tvo, Irena Škorjanc, od 9. do 11. ure in od
13. do 15. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 5. 7.
1999, proti dokazilu o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom dokumentacije virman-
sko na žiro račun št. 50100-603-43666, z
navedbo številke javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 9. 7. 1999 do
11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, Irena Škorjanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1999 ob
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12. uri, na naslovu: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarova-
nje resnosti ponudbe je brezpogojna banč-
na garancija, plačljiva na prvi poziv, v zne-
sku 10% od vrednosti javnega razpisa oziro-
ma dela javnega razpisa, za katerega je po-
nudnik stavil ponudbo; trajanje veljavnosti
garancije: 14. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 30 dneh od dobave.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 22. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– ure delovanja motorja – 40%,
– dodatna oprema – 15%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

– 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa na tel. 061/321-140, oziroma na naslo-
vu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Ljubljana

Št. 0048-308/31-9/99 Ob-5458
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Republika  Slovenija,  Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za doba-
vo tiskovin za potrebe policije in upravnih
enot RS.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Ljubljana, Vodovodna 93a in
posamezne upravne enote na območju ce-
lotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tiskovine za potrebe poli-
cije in upravnih enot, in sicer:

Sklop A – PVC ovitki in etuiji (tiskovi-
ne za potrebe policije),

Sklop B – PVC ovitki (tiskovine za po-
trebe upravnih enot).

Orientacijska količina po posameznih ar-
tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin za posamezen artikel, glede
na dejanske spremembe potreb med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v
celoti (sklopa A in B) ali pa po posameznih
sklopih. Posameznih artiklov iz posamezne-
ga sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za oba sklopa skupaj
(A in B) je 3,850.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

sklop A – 750.000 SIT,
sklop B – 3,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivno za čas dveh let od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dve leti od podpisa pogodbe, predvidoma
do 31. 8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za ma-
terialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Jasna Ži-
gič, tel. 061/172-5665.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 10. do
12. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 4.000 SIT, način pla-
čila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-31-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 7. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnost-
na šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od skupne
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi tiskovin (PVC ovitki in etuiji) v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.

Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, finančno stanje po-
nudnika, celovitost ponudbe, kvaliteta in rok
odprave napak.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 50 točk, za rok
dobave 10 točk, za reference 10 točk, za
finančno stanje ponudnika 8 točk, za celovi-
tost ponudbe 7 točk, za kvaliteto 6 točk in
za rok odprave napak 4 točke.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki prejmejo od naročnika ob
dvigu razpisne dokumentacije na vpogled
vzorce za izdelavo artiklov, ki so predmet
javnega naročila.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 11/2-124/99 Ob-5459
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: lokacije vozlišč ela-
stičnega omrežja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za razširitev elastičnega omrežja –
2. faza:

A. dobava in montaža multipleksne
opreme, izdelava projektne dokumenta-
cije ter izvedba šolanja,

B. dobava in montaža modemske
opreme ter izdelava projektne dokumen-
tacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo:

– celoti,
– po delih.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) 139,000.000 SIT,
ad B) 9,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

40 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 26. 7. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 7. 1999, v sobi
št. 801 poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 5% ocenjene vrednosti javnega naro-
čila,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni.

Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavi-
tve računa.

Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
plača po primopredaji objekta na podlagi
računa po zgoraj navedenih plačilnih po-
gojih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): za
ocenjevanje multipleksnega dela ponudb se
bo uporabil točkovni sistem po naslednjih
kriterijih:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno – 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. izpolnjevanje tehničnih kriterijev
opreme:

– ponudnik, katerega oprema izpol-
njuje največ neobveznih tehničnih kriterijev,
dobi 8 točk,

– ostali pa glede na procentualno od-
stopanje ustrezno procentualno manj;

3. roki za dobavo opreme in izvedbo
del:

– ponudnik  s  30  dni  krajšim  ro-
kom  zaključitve  del  od  zahtevanega
dobi 7 točk,

– ponudnik z 20 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi 5 točk,

– ponudnik z 10 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi
3 točke;

4. reference:
4a. reference ponudnika:

– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi 3 točke,

– drugi ponudnik po vrsti dobi
2 točki,

– tretji ponudnik po vrsti dobi
1 točko;

4b. reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi

2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi

1 točko;
5. vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
5a. garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23-me-

sečno garancijsko dobo, dobi 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24-mesečno ga-

rancijsko dobo ali več, dobi 3 točke;
5b. zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami re-

zervne opreme dobi 2 točki,
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene

opreme oziroma minimalno 1 kos);
6. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika – 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca multiplek-

sne opreme – 2 točki.
Merila so navedena po pomembnosti od

najpomembnejšega k manj pomembnemu.
Najugodnejša ponudba dobi največ točk.
Za ocenjevanje modemskega dela po-

nudb se bo uporabil točkovni sistem po na-
slednjih kriterijih:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno – 60 točk,
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. upravljanje preko obstoječega nad-
zornega sistema TMA:

–oprema, ki bo vgradljiva v obstoječe
modemske okvirje, upravljiva z obstoječih
postaj za nadzor in z obstoječim program-
skim paketom TMA, dobi 25 točk;

3. reference;
3a. reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami

dobi 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi

2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi

1 točko;
3b. reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi 2

točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi

1 točko;
4. vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
4a. garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 me-

sečno garancijsko dobo, dobi 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno ga-

rancijsko dobo, dobi 3 točke;
4b. zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami re-

zervne opreme dobi 2 točki,
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene

opreme oziroma minimalno 1 kos);
5. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika – 2 točki,

– ISO certifikat proizvajalca multiplek-
sne opreme – 2 točki.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 512/1708-623 Ob-5460
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 15 kom indirektni trifazni transfor-
matorski števec delovne in jalovne ener-
gije,

– 2 kom indirektni trifazni transfor-
matorski števec delovne energije,

– 5 kom polindirektni trifazni trans-
formatorski števec delovne energije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo se odda v celoti. Delne ponudbe niso
možne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
7,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 3

mesece od veljavnosti pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, soba 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo bo možno dobiti od 30. 6. 1999 med
7. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica. Žiro račun:
51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 7. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe; 10% ponudbene vrednosti; veljav-
nost 90 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – do 80 točk,
– morebitne boljše tehnične lastnosti od

specificiranih – do 10 točk,
– servis – do 3 točke,
– reference – do 2 točki,
– garancijski rok – do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Edvard Poš, tel. 062/30-05-166, od 1. 7.
do 5. 7. 1999, med 10. in 12. uro.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti
v levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj – ponudba” in številko objave v Uradnem
listu RS ter naveden predmet javnega razpisa.

16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 240/5 Ob-5467
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Elektro Primor-
ska, razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rovokopač - 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od podpisa pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 6. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT in davek, ki bo v veljavi na dan
plačila računa za razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko poravnajo na blagajni druž-
be oziroma z virmanom na rač.št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20697-
ter št. objave v Ur. listu RS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 20. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
rovokopača z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 20. 7. 1999
od 11. ure naprej.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nejše izpolnjevanje orientacijsko tehničnih
zahtev, ponudbena cena, plačilni pogoji,
možnost nadaljne nadgradnje, odzivnost in
lokacija servisa, reference dobav. Najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša. Ko-
misija bo ocenjevala tehnični, ekonom-
sko-komercialni ter pravni del ponudbene
dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod
številko 4342.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Ob-5468
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pokrajinska in študijska knjižnica Mur-
ska Sobota, Grajska 2, 9000 Murska So-
bota, faks 069/22-553.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Pokrajinska in študij-
ska knjižnica, Grajska 2, Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: bibliobus po specifikaciji
in izvedbenem projektu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi vso opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

(d)
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
Variantne rešitve so sprejemljive.

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 1999.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Po-
krajinska in študijska knjižnica, ravnatelj,
Grajska 2, 9000 Murska Sobota, tel./faks
069/22-553.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. julija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun: 51900-603-32036 s
sklicevanjem na 789.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. avgusta 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pokrajinska in študijska knjiž-
nica, Grajska 2, 9000 Murska Sobota.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
3. avgusta 1999 ob 13. uri v Pokrajinski in
študijski knjižnici, Grajska 2, Murska So-
bota.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti ter ustrezni
izjavi o predložitvi garancij za dobro izvedbo
del in odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% od ocenjene vrednosti, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku določe-
nem v pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija, referenčna lista.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. avgust 1999
ob 13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– reference do 35 točk,
– rok izvedbe do 3 točke,
– garancijska doba do 30 točk,
– servisiranje do12 točk,
– fiksnost cen do10 točk,
– rok plačila do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izzidu obveščeni do
1. septembra 1999.

Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota

Ob-5471
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Županči-
čeva 6, faks 131-23-27 in Univerza v Ljub-
ljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana,
Aškerčeva 7, kontaktna oseba Darja Les-
jak, univ. d.i.s., MŠŠ, Služba za investicije,
Trubarjeva 3, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za farmaci-
jo, Ljubljana, Aškerčeva 6.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža po-
hištvene opreme za nadomestni prizi-
dek k stavbi Fakultete za farmacijo:

a) predavalnice, knjižnica, sejna in deka-
nova soba.

Ocenjena vrednost: 22,000.000 SIT.
b) kabineti, pisarne in drugi spremljajoči

prostori.
Ocenjena vrednost: 24,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba za posamezen sklop a) oziro-
ma b) je dopustna.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

Variantne rešitve so sprejemljive.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

stopoma do 31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, kontaktna
oseba Majda Steiner, tel. 33-55-96.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 6. do 2. 7.
1999, od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (za posamezen
sklop) na ŽR 50101-601-57273 (PRO’ 55,
d.o.o.) oziroma 30.000 SIT za celoto.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
20. 7. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

Na kuverti mora biti popolni naslov po-
nudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob
13. uri, v prostorih Fakultete za farmacijo,
Aškerčeva 7 (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe (zah-
teva se brezpogojna bančna garancija za re-
snost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v višini
10% od vrednosti javnega razpisa ter ustrez-
ni izjavi o predložitvi garancij za dobro izved-
bo del in odpravo napak v garancijskem ro-
ku, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila mesečnih
situacij je 60–90 dni po njeni potrditvi s
strani nadzornega organa naročnika, in si-
cer 11,000.000 SIT v 4. kvartalu 1999,
ostalo v 1. kvartalu leta 2000 (navodilo o
izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13 z
dne 1. 3. 1996).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

12.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 8. 1999 do
13. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji:

– cena 40%,
– estetski videz (oblikovna in barvna

skladnost z objektom) 15%,
– reference  proizvajalca  zadnjih  dveh

let 5%,
– reference  dobavitelja  zadnjih  dveh

let 5%,
– kvaliteta nudene opreme in servisira-

nje 10%,
– rok izvedbe 10%,
– boniteta in plačilni pogoji 5%,
– garancija na kakovost opreme in izvr-

šenih del 5%,
– dodatne ugodnosti 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, 061/30-03-953.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (lokacije v
Ljubljani).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava 30 PC delovnih
postaj, po specifikaciji v razpisni doku-
mentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: av-

gust 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

16. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, tajništvo (soba
št. 26), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna številka
43-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR-PC-1/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v 6 enakih mesečnih
obrokih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati pogoje v skladu
z zakonodajo in razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 12. 7. 1999
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena – 30%,
– kvaliteta – 35% (skladno s tehnično

specifikacijo),
– garancija in servis – 20%,
– reference ponudnika – 15%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba mag. Aleš Planina,
univ. dipl. inž.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-5515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje, telefaks
061/484-618.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– sklop A: mrežni strežniki – 2 kosa,
– sklop B:

– osebni računalniki – 22 kosov,
– tiskalniki laserski mrežni – 2 kosa,
– tiskalniki matrični – 4 kosi,
– enote za neprekinjeno napajanje –

2 kosa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo samo za naro-
čilo sklopa A ali samo za naročilo sklopa B
ali za oba sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
6,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– ocenjena vrednost za sklop A:
1,000.000 SIT,

– ocenjena vrednost za sklop B:
5,400.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje 21 dni po podpisu pogodbo.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 21 dni po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljublja-
na-Polje, tajništvo, pri Branki Gombač.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo do vključ-
no 2. 7. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 50103-603-403974 vir-
mansko nakazati znesek 20.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 29. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico po pošti, na na-
slov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, Uprav-
na zgradba, pritličje, soba vodje plana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
bančna garancija v višini 10% vrednosti
končne ponudbene cene ponudnika. Ve-
ljavnost bančne garancije do dneva veljav-
nosti (opcije) ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji plačil se določijo
v pogodbi z izbranim ponudnikom.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, dolo-
čenem za pričetek javnega odpiranja po-
nudb, do tega roka pa po postopku in na
način, kot je to opredeljeno v splošnih na-
vodilih ponudnikom, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

a) dobavni rok: 35 točk,
b) cena: 35 točk,
c) plačilni pogoji: 25 točk,
d) čas delovanja dobavitelja v dejavno-

sti, ki je predmet javnega razpisa na sloven-
skem trgu: 5 točk.

Maksimalno število točk je 100.
Podrobnejša merila so razvidna iz razpi-

sne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v za-
konskem roku.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu ni bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št
28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2914.

Psihiatrična klinika Ljubljana.

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Dopolnitev
Ob-5526

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo sekundarne ulične ka-
nalizacije v dolžini 1036 m – prva etapa III.
faze, v naselju Miklavž na Dravskem polju,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 18. 6. 1999, Ob-5193, se v:

– 8. (a) točki se na koncu doda besedilu
“to je do 19. 7. 1999, do 12. ure” in,

– v 9. točki se doda besedilo “to je
19. 7. 1999, ob 12. uri”.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-5267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 52,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/765-0900,
faks 062/765-0901.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje občine Vi-
dem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje gramoznih cest na območju Obči-
ne Videm. Predvideni odseki cest in popis
del so definirani v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost investicije znaša
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden v mesecu avgustu. Dokončanje
del do konca meseca septembra.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v sprejemni pisarni Občine Vi-
dem, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 1. 7. 1999
do 19. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 8.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun št. 52400-630-20785 00 0799.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predloži-
tev ponudbe je 23. 7. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 12. uri Občini Videm, Vi-
dem pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 15. 8. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja in plačila so definirani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebnih pogojev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnosti je določena v
razpisni dokumentaciji. Glede pravnega sta-
tusa ponudnika storitev ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do 15. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca določena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo, dobijo
ponudniki na sedežu Občine Videm – kon-
taktna oseba Zlatko Kelenc.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: za investicijo je to prvi javni razpis.

Občina Videm

Ob-5268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, kontaktna oseba Ivan Mesarič, Ul.
arh. Novaka 2/b, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-330, faks 069/32-935.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota, Ul.
arh. Novaka 2/b.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
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tacija in rekonstrukcija obstoječe pre-
davalnice in poslovnih prostorov.

Ocenjena vrednost del je 60,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del: september 1999–april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana
5, Murska Sobota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, št.
bančnega računa: 51900-601-51516.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 13. uri, ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota
(sejna soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, to je do 30. 9.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.d. ali d.o.o.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene bodo v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 40%,
– plačilni pogoji 30% (možnost krediti-

ranja),
– reference 30% (obseg izvajanih del v

zdravstvu, zaposlen kader).
16., 17., 18.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Št. 62/1-1999 Ob-5290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota, faks
069/34-380.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Murska Sobota, Grajska 24.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja prizidka h kliničnem laboratoriju in
prekrivanje celotne strehe.

Ocenjena vrednost del: 9,800.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 1999
do 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska
24, tajništvo zavoda, tel. 069/34-300, faks
069/34-380.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni od razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51900-603-32106.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 7. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Murska So-
bota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 12. uri, v sobi direktorja v
Zdravstvenem domu Murska Sobota, Graj-
ska 24.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% ponudbene vrednosti garancija za re-
snost ponudbe, 30 dni od odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: druge informacije lahko ponudniki do-
bijo pri Pirling Tomu, tel. 069/348-810.

17., 18.
Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 343-19/96-3 Ob-5358
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg

E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica – po-
vezovalna cesta med Kidričevo ulico in Ul.
Gradnikove brigade za stavbo sodišča.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja nove cestne povezave, vključno s
komunalno infrastrukturo.

Ocenjena vrednost: 26,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 45 koledar-
skih dni, začetek julij 1999, zaključek sep-
tember 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 6. 1999
do 6. 7. 1999.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 13. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje, ali
poslano priporočeno po pošti in prejeto do
razpisane ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I., v zapečateni
kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba –
Povezovalna cesta med Kidričevo ul. in Ul.
Gradnikove brigade”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 13.30, Mestna občina No-
va Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe bo moral ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 5%
od ponudbene vrednosti, ostala zavarova-
nja ponudbe so razvidna v razpisni doku-
mentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti ponudbi dokumentacijo
in dokazila, zahtevana z razpisno dokumen-
tacijo.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 7. 1999 po
13. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naro-
čati manjši obseg od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

Cena ni edno merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne.

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 8600-48/99 Ob-5384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Županči-
čeva 6, faks 131-23-27 in Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana, Poljanska
28, kontaktna oseba Ivan Biščak, tel.
133-32-66, faks 310-267.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Poljan-
ska 28.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. zamenjava oken.
Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
II. obnova fasade.
Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
z  dnem  podpisa  pogodbe,  rok  dokonča-
nja del:

I. do 15. 9. 1999,
II. do 15. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Stei-
ner, tel. 33-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 6. do 2. 7.
1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT za posamezen
sklop del oziroma 35.000 SIT za komplet-
no dokumentacijo, ŽR 50101-601-57273
(PRO’ 55, d.o.o.).

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 19. 7. 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projektira-

nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 1999
ob 13. uri, v prostorih Zavoda Republike
Slovenije  za  šolstvo,  Poljanska 28,  Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogoj-
na bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 10% od vred-
nosti javnega razpisa, veljavna do 30. 9.
1999, tj. garancija na obrazcu, ki je sestav-
ni del navodil o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopku javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mesečnih situacij je 60 dni po
njeni potrditvi s strani nadzornega organa
(navodilo o izvrševanju proračuna, Ur. l. RS,
št. 13/96).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji – točko-
vana usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična in davčna številka, re-
ference zadnjih dveh let, roki, cena (najnižja
ni pogoj za izbiro), boniteta BON 1 in BON
2 oziroma BON 3 (ne starejši od 30 dni)
izvajalca in njegovih kooperantov, popolnost
ponudbe in druga merila iz razpisne doku-
mentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku
(pri merilih za dodelitev naročila).

17., 18.
po pooblastilu:

PRO’55, Ljubljana

Št. 41405-3/99 Ob-5385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: LC 358021 odsek
Dobovec–Trlično–Log.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na LC 358021 odsek Do-
bovec–Trlično–Log.

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 1999, dokončanje del: september
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 8.000 SIT. Način plačila:
gotovinsko ali virmansko na žiro račun št.
50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe, zapečatene
v kuverte, označene z napisom “Ponudba,
ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo
predmeta naročila, morajo biti predložene
najkasneje do srede, 14. 7. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Oz-
valdič, vodja pisarne urada župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 14. 7.
1999 ob 15. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Roškar, dipl. inž. str.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe, kot je zahtevana v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363.

17., 18.
Občina Rogatec
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Ob-5430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/291-29-24.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba SVP
Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– menjava strešne kritine,
– obnova fasade,
– zamenjava oken.
Ocenjena vrednost del je 18,000.000

SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe za vse tri ali pa za posamezen
del razpisa pod točko.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Sek-
cija za vzdrževanje prog, Masarykova 15,
1506 Ljubljana, (tajništvo soba 15).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 12. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog, Masarykova
15, 1506 Ljubljana, (tajništvo soba 15).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 1999 ob
10. uri, v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog (sindikalna dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje: na razpis se
lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– nižja ponudbena cena: 40%,
– boljše reference ponudnika in more-

bitnih podizvajalcev: 30%,
– krajši rok dokončanja del: 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Dušanu
Hojsaku, tel. 061/291-24-79.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu št. 39/40
z dne 28. 5. 1999 pod št. 2.0.-1628/99.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-5431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja podhoda – Vilharjeva cesta.

Ocenjena vrednost:
– podhod – 55 mio SIT,
– komunalna infrastruktura – 26 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v 2,5 mesecih.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
125-90-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 7. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za
izgradnjo podhoda – Vilharjeva cesta”.

Na hrbtni strnai mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
ba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in An-
ton Huč, inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5432
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Tivolske ceste s komunalno
ureditvijo.

Ocenjena vrednost:
– ureditev ceste: 46 mio SIT,
– komunalna infrastruktura: 70 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v treh mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/222-522, faks 125-90-28.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 28. 6. 1999 / Stran 3471

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
obnovo Tivolske ceste”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
ba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in An-
ton Huč, inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasip-
na ul. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajal-
ca na lokaciji odlagališča komunalnih od-
padkov Pobrežje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met razpisa je izvajanje gradbenih, mon-

tažnih in ostalih del na objektu Kamion-
ska tehtnica s spremljajočimi objekti, ki
zajema naslednje sklope:

1. temelji za elektronsko kamionsko
tehtnico,

2. merilna hišica,
3. nadstrešnica s štirimi bivalnimi kon-

tejnerji,
4. naprava pripadajočih asfaltiranih

površin v izmeri 2200 m2: cestišče, ploč-
nik, pralna ploščad...

5. pripadajoče elektro instalacije s
signalizacijo in razsvetljavo ter vodovodne
instalacije.

Dobava in montaža elektronske tehtnice
ni predmet tega razpisa.

Okvirna vrednost razpisanih del je
27,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ure-
ditev infrastrukture na odlagališču komunal-
nih odpadkov Pobrežje.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik pripravi
ponudbo na podlagi popisa del in prediz-
mer, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se pred-
vidoma pričnejo izvajati 1. 8. 1999, oziro-
ma z datumom sklenitve izvajalske pogod-
be. Predvideni rok za izvedbo in dokonča-
nje vseh del je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, v tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 9.000 SIT, ki jih ponud-
nik vplača na žiro račun št.
51800-601-18972 z oznako “Razpisna do-
kumentacija: kamionska tehtnica s sprem-
ljajočimi objekti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati do 20. 7. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1999 ob
10. uri, na sedežu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

– znesek finančnega zavarovanja: 3%
razpisane vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-
ja slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: ena-
ko veljavnosti ponudbe;

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla:

– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-
ja slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: do iz-
polnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Za zavarovanje za dobro izvedbo posla
mora ponudnik pridobiti garancijsko izjavo
banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to ga-
rancijo izdala.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni od izdaje računa oziro-
ma situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbrnaim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za
samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2
ali BON 3), ki ni starejši od 30 dni, za samo-
stojne podjetnike pa potrjena davčna napo-
ved za zadnje davčno obdobje,

– dokaz, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

– potrdilo ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z drugo točko
tretjega odstavka 40. člena ZJN).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo lahko
ponudnik umakne do 3 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena: 35%,
– trajanje del: 30%,
– reference ponudnika: 25%,
– plačilni pogoji: 10%.
Vsako merilo bo na podlagi ocene na-

ročnika ocenjeno z oceno od 0 do 10. Oce-
ne se lahko tudi ponovijo, če so posamezni
elementi med seboj enakovredni. Kot konč-
na ocena velja zmnožek uteži z ocenami ter
seštevek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o naročilu so zajete
v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-5442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Latkova vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija križišča v Latkovi vasi na cesti
R2-447, R2-427.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. (a) Čas izvedbe: 45 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Rekonstrukcija križišča v Latkovi vasi na ce-
sti R2-447, R2-427.”-J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačevan-
ja: razpisana dela se v celoti financirajo iz
sredstev DARS, v skladu z Nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (Ur. list, št. 13/96 in 41/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti

obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-5443
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Ministrstvo  za  promet  in  zveze
–  Direkcija  RS  za  ceste,  Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Celje–Šmarjeta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev
ceste G1-5/328 Celje–Šmarjeta; De-
bro–Laško II. faza od km 10.150 do km
10.549.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. (a) Čas izvedbe: 4 mesece po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Ureditev ceste G1-5/328 Celje–Šmarjeta;
Debro–Laško II. faza od km 10.150 do km
10.549.”-J.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7.
1999 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,

Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačevan-
ja: razpisana dela se financirajo iz sredstev
DARS, v skladu z Nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.
list, št. 13/96 in 41/98) in Občine Laško
kot sofinancerja.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: Ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž. grad., Constructa Inženiring,
d.o.o., Vrunčeva 7, 3000 Celje. Rok, v ka-
terem bodo ponudniki obveščeni o izidu jav-
nega razpisa, je 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 0048-308/57-99 Ob-5445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: objekt Policijske
uprave Ljubljana, Prešernova 18, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade in strehe objekta Policijske
uprave Ljubljana, Prešernova 18, Ljub-
ljana, obsega naslednja dela:

1. cestni fasadi (gradbena dela, kle-
parska dela, restavratorska dela, restavra-
torska dela-kalupi, mizarska dela, ključav-
ničarska dela, slikopleskarska dela, pe-
skanje),

2. dvorišče (gradbena dela, kleparska
dela, mizarska dela,slikopleskarska dela,
hodniki),

3. streha (razna dela, tesarska dela-
vgraj. konst., krovska dela, kleparska dela,
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ključavničarska dela, slikopleskarska dela,
strelovod),

4. dvoriščni objekt (gradbena dela,
kleparska dela, mizarska dela, slikopleskar-
ska dela),

5. ostala dodatna dela.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 65,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v celoti, torej vse sklope (1, 2, 3, 4 in
5) v kompletu. Ponudniki se ne morejo pri-
javiti za izvajanje del posameznega sklopa
ali za izvajanje posameznih del iz posamez-
nega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 10. 1999,
dokončanje pa 1. 3. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba: Jani Topolo-
vec, tel. 061/172-47-43.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-57-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 7. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2, vložišče, 1501 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999, ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme si-
tuacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del za obnovo fasade in strehe
objekta Policijske uprave Ljubljana, v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 150 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-5446
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, tel. 066/480-200, telefaks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: staro mestno jedro
Izole.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va komunalnih naprav in tlakov na Man-
ziolijevem trgu, Verdijevi, Špinčičevi,
Smrekarjevi, Alietovi in Trinkovi ulici s
povezavami v slepe ulice v Izoli. Ocenje-
na vrednost vseh del je 140,000.000 SIT
(oddaja vseh del skupaj).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: možna je tudi oddaja
izvedbe kamnitih tlakov in opreme trga po-
sebej. Ocenjena vrednost teh del znaša
55,000.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 1. 10. 1999, rok izvedbe je
180 koledarskih dni, datum dokončanja je
1. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v tajništvu Občine Izola, Urad za ko-

munalni razvoj, Postojnska ulica št. 3, 6310
Izola.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija  je  na  voljo  do  8. 7. 1999  do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 20.000 SIT, ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na žiro račun Občine
Izola, št. 51430-630-90025. Ob dvigu do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do petka, 30. 7. 1999, do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za komu-
nalni razvoj, Postojnska ulica št. 3, 6310
Izola.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo objekta “Obnova komunalnih na-
prav in tlakov na Manziolijevem trgu, Verdi-
jevi, Špinčičevi, Smrekarjevi, Alietovi in Trin-
kovi ulici s prevezami v slepe ulice v Izoli –
javni razpis.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v petek 30. 7. 1999 ob
11.15 na Občini Izola, Urad za komunalni
razvoj, Postojnska ulica št. 3, 6310 Izola.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 11. ure 30.7.
1999 dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo pri IGL, d.o.o., Ulica Božidarja Jakca 8,
6320 Portorož, tel. 041/822-317, pri Leo-
nu Grošelj, univ. dipl. inž. gradb.

17., 18.
Občina Izola

Ob-5447
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
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10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Izlake.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: novo-
gradnja objekta pošte v predvideni vred-
nosti 70,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 180 dni po podpi-
su pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 1999 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v 30 dneh po situaciji do 80%, 20% vredno-
sti po končnem podpisanem prevzemnem
zapisniku.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecnih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 19. 7. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 18/99 Ob-5448
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kontakt-
na oseba Jože Vidic, str. teh., tel.
061/171-21-89 in faks 061/171-16-37.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: objekti Slovenske
vojske po Republiki Sloveniji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvajanje vzdrže-
valnih del na kurilnih in prezračevalnih
napravah na objektih Ministrstva za
obrambo (MORS/BO-G18/99).

Ocenjena vrednost vseh del je
6,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj:

– vojašnica: Ilirska Bistrica; ocenjena
vrednost del: 1,800.000 SIT,

– vojašnica: Postojna; ocenjena vred-
nost del: 2,200.000 SIT,

– vojašnica: Barnice-Podnanos; ocenje-
na vrednost del: 1,000.000 SIT,

– vojašnica: Slovenska Bistrica; ocenje-
na vrednost del: 1,500.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 45 koledarskih dni,
oziroma pričetek del je predviden dne
25. 8. 1999 in dokončanje del dne 8. 10.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,

1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože Vi-
dic, str. teh., tel. 061/171-21-89, v pisarni
št. 215/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:

– ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo dne 5. 7. 1999 v času od
9. do 12. ure, s predhodnim virmanskim
vplačilom 10.000 SIT na ŽR MORS:
50100-637-55216,

– virmansko vplačilo mora ponudnik iz-
vršiti do 1. 7. 1999, kopijo vplačila po po-
sredovati naročniku po faksu
061/171-16-37 do 1. 7. 1999 do 24. ure,

– zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in original izvoda virmana, kot
dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 10.000 SIT
na ŽR MORS, št. 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti  najkasneje  do  28.  7.  1999  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti na naslov: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana, v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj”
v desnem zgornjem delu kuverte, “ponudba
MORS/BO-G18/99” v sredini kuverte in
“komisija s področja J/N gradbenih stori-
tev” v spodnjem desnem kotu kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 7. 1999
ob 10. uri, na naslovu: MORS; UGSSZ,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III, kontaktna oseba je Jože Vidic, str.
teh., tel. 061/171-21-89. Odpiranje po-
nudb vodi komisija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi po-
ziv v višini 10% ponudbene vrednosti del,
kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 90 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb, to je
30. 10. 1999.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa
v ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi
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skleniti pogodbo o skupnem nastopanju.
Omenjeni dokumenti so sestavni del po-
nudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 28. 7.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
(cena in rok izvedbe), kriteriji in način oce-
njevanja ponudb so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu, na naslovu:
MORS, UGSSZ, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, pri kontaktni osebi Jože
Vidic, str. teh., tel. 061/171-21-89 od 6. 7.
1999 do 23. 7. 1999, od 8. do 9. ure,
oziroma po predhodnem telefonskem do-
govoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni ob-
javljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prva objava javnega razpisa za omenje-
no javno naročilo.

Ministrstvo za obrambo

Ob-5449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja poslovnega objekta CSD Novo me-
sto; 137,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 1999, dokončanje del: junij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Novo mesto, Glavni trg
7, Novo mesto, kontaktna oseba Simončič
Alojz, 068/321-309.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 6. 1999
do 2. 7. 1999.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center za socialno delo No-
vo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – izgradnja CSD Novo
mesto”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1999 ob
12. uri v prostorih CSD Novo mesto, Glavni
trg 7, Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (28. 7. 1999 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference, garancije in
ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-5450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prevalje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela in zunanja ureditev za izgradnjo Do-
ma za starejše osebe “Na Fari” na Pre-
valjah; 995,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 1999, dokončanje del: februar
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, kon-
taktna oseba Stanko Kumprej, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 6. 1999
do 2. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko dvignejo samo proti predloži-
tvi dokazila o plačilu 100.000 SIT na račun:
Studi varia, žiro račun št.
51830-601-26747.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 7. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – GOI dela DSO Na
Fari, Prevalje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1999 ob
12. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (29. 7. 1999 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference, garancije in
ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 9100-1/99 Ob-5451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
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Slovenije, Območna enota Celje, Gregorči-
čeva 5/a, 3000 Celje, faks 063/482-301.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Celje, Gregorčiče-
va 5/a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava oken v objektu Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ob-
močne enote Celje.

Ocenjena vrednost del je 14,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
2. 8. 1999, dokončanje del 16. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija bo zainteresiranim po-
nudnikom poslana po pošti. Zahtevo za raz-
pisno dokumentacijo, skupaj z dokazilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije, je
potrebno poslati na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Ce-
lje, Pravno kadrovski oddelek, Gregorčiče-
va 5/a, 3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 7. 1999 do
12. 7. 1999, vsak delovni dan od 7. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50700-609-60382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ce-
lje, Gregorčičeva 5/a, 3000 Celje, z oz-
načbo “Ne odpiraj – javni razpis za zame-
njavo oken v objektu Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območne enote
Celje – z navedbo številke objave v Urad-
nem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi “A”
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Območne enote Celje, Gregorčičeva 5/a
v Celju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od razpisane vrednosti ter izjavo banke, da
bo ponudnik dobil garancijo za dobro izved-
bo posla.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje vsa predpisana dovo-
ljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zagotovitev 7. in 10. člena navodil ponudni-
kom razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, rok izvedbe del, reference in
plačilni pogoji in druga merila, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Celje

Ob-5470
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Podgrad-Ilirska Bi-
strica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R2-404/1379
Podgrad-Ilirska Bistrica od km 4.500 do
km 5.800.

Ocenjena vrednost del: 39,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. (a) Čas izvedbe: 3 mesece po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - ponudba
za Preplastitev ceste R2-404/1379 Pod-
grad-Ilirska Bistrica od km 4.500 do km
5.800.“ - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 1999

ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Darko
Jurca, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 402-01-99/1-5 Ob-5472
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prevalje, k.o., Šen-
tanel.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: lokal-
na cesta Šentanel.

Ocenjena vrednost celote je
18,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe 1. 9. 1999, do-
končanje del 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje,
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kontaktna oseba Mira Praper, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999,
vsak dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Cesta Šentanel”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 7. 1999 do 12. ure, na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Cesta Šentanel”. Na
kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja
ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
8. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Stanko Kumprej, Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, tel.
0602/346-100 ali GSM 041/761-957.

17., 18.
Občina Prevalje

Ob-5473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prevalje, k.o.,
Prevalje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: lokal-
na cesta na Lešah.

Ocenjena vrednost celote je
24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe 1. 9. 1999, do-
končanje del 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, kon-
taktna oseba Mira Praper, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999,
vsak dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Cesta Leše”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 7. 1999 do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Cesta Leše”. Na ku-
verti mora biti označen naslov pošiljatelja
ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
10. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila

so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  kontaktna  oseba  Stanko  Kum-
prej, Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, tel. 0602/346-100 ali GSM
041/761-957.

17., 18.
Občina Prevalje

Št. 402-01-99/1-5 Ob-5474
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prevalje, k.o., Far-
na vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev hudournika Flisov potok v Prevaljah
od km 0+150 do km 0+320.

Ocenjena vrednost celote je
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe 1. 9. 1999, do-
končanje del 31. 10. 1999.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje,
kontaktna oseba Mira Praper, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999,
vsak dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Flisov potok”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 7. 1999 do 12. ure, na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Flisov potok”. Na ku-
verti mora biti označen naslov pošiljatelja
ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
12. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Stanko Kumprej, Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, tel.
0602/346-100 ali GSM 041/761-957.

17., 18.
Občina Prevalje

Št. 03300-41/98-34  Ob-5486
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale ,Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja hodnika za pešce ob VII ulici –
Homec (10,000.000 SIT).

5. (a), (b), (c)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 8. 1999 –
50 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo bitii jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – Izgradnja hodnika za pešce
ob VII ulici – Homec“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69,1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. Teh.
tel. 713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300-152/98-34  Ob-5487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: na-
daljevanje obnove Perkove ulice na
Rodici (7,000.000 SIT).

(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 8. 1999 –
50 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 12. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – nadaljevanje obnove Perkove
ulice na Rodici“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh.
tel. 713-681, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 03300-38/99-34  Ob-5488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: naselje Rova.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste skozi Rova, vrednost 13
mio SIT.

(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 8. 1999 –
15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, I. nad-
stropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR 50120-630-810230, sklic na št.
789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – Rekonstrukcija ceste skozi
Rova”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domža-
le, kontaktna oseba: Iztok Obreza, dipl. inž.
str., tel: 722-022, faks: 714-005.

17., 18.
Občina Domžale
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Št. 03300-41/98-34  Ob-5489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste Radomlje – Črnelo
(10,000.000 SIT).

(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 8. 1999 –
40 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba: rekonstrukcija ceste Radomlje
– Črnelo“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh.
tel. 713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300-24/99-34  Ob-5490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: za red-
no letno in zimsko vzdrževanje občin-
skih cest kolesarskih stez, hodnikov,
trgov in javnih parkirišč za leto 1999 je
razpoložljivih ca. 25,000.000 SIT za leto
2000 in 2001 bodo zagotovljena sredstva v
proračunu občine.

(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. september
1999 – 31. marec 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69 ,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – redno vzdrževanje občinskih
cest“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 1999 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale ,Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh.
tel. 713-681, faks 714-005.

17. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, kolikor ponu-
jene cene presegajo dosedanje cene.

18.
Občina Domžale

Št. 2304-2/99 Ob-5498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p. p.
2044, faks 061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Podbrdo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja varovanih stanovanj – pozidava pod-
strešja Doma upokojencev v Podbrdu,
ocenjena vrednost: 42,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
23. 8. 1999, dokončanje del 23. 11.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
ska 31, Ljubljana, kontaktna oseba Milojka
Blagus in Darja Fišer.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 6. 1999
do vključno 16. 7. 1999, med 9. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – blagajniški
prejemek gotovine.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 12. 8. 1999
do 10. ure, na sedež Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

12. 8. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% razpisane
vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo situacij v roku 8 dni po potrditvi nad-
zornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti do-
kumentacijo, določeno v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– rok za izvedbo,
– posebne ugodnosti ponudnika.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
36 z dne14. 5. 1999 pod št. 3652, objava
o izidu pa dne 28. 6. 1999.

Stanovanjski sklad RS
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek

Št. 350-01-2/99-21 Ob-5507
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

izdelavo investicijske dokumentacije za in-
vesticije iz proračuna Občine Dravograd,
objavljenega v Uradnem listu RS, št.44-45
z dne 11. 6. 1999, Ob-4830, Št.
350-01-2/99-21, se naslednje točke pra-
vilno glasijo:

9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisne doku-
mentacije ni, ponudniki dobijo navodila
na ustnem razgovoru pri odgovorni ose-
bi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 7. 1999.

11.
16.

Občina Dravograd

Št. 45/99 Ob-5276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/17-84-600, faks
061/17-84-719.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za obnovo in dograditev
Morsko-biološkega središča v Piranu
PGD, PZR in PZI. Ocenjena skupna vred-
nost projektne dokumentacije vključno z
DDV je 41,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o graditvi objektov (ZOG),
– pravilnik o podrobnejši vsebini tehnič-

ne dokumentacije,
– lokacijsko dovoljenje 351-532/98, ki

ga je izdala upravna enota Piran.
(c)
6. Navedba posameznih delov storitev,

če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izvedbo PGD
dokumentacije je 140 koledarskih dni po
podpisu pogodbe, za izvedbo PZR doku-
mentacije 30 koledarskih dni po pridobitvi
gradbenega dovoljenja in za izvedbo PZI

dokumentacije 45 koledarskih dni po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-14-247, faks
061/319-245.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi raz-
pisa vsak delovni dan od 8. do 14. ure in
najkasneje do 9. 7. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v znesku 18.000
SIT ponudniki plačajo z virmanom na žiro
račun 50105-601-11966.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki jih bodo ponudniki predložili do
19. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mini-
strstva za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v V. nadstropju, dne 19. 7. 1999
ob 12.15.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za vrednost 2,075.000
SIT, s trajanjem do 2. 9. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje LIZ inženiring,
d.d., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-14-247 in po e-mailu: fedor.umek-
@liz-inzeniring.si., Fedor Anton Umek, do
najkasneje 9. 7. 1999 do 12. ure.

19., 20.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo RS

Št. 363-73/98 Ob-5291
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) najem opremljenih poslovnih pro-
storov, v velikosti 900 m2 in 6 parkirnih
mest, za potrebe območne geodetske upra-
ve in izpostave Novo mesto, za nedoločen
čas, ocenjena vrednost naročila znaša
1,900.000 SIT mesečno;

B) najem s postopnim odkupom
opremljenih poslovnih prostorov, v veli-
kosti 900 m2 in 6 pakirnih mest za potrebe
območne geodetske uprave in izpostave
Novo mesto, ocenjena vrednost naročila
znaša 2,300.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c)
(d) V primeru, da bo ponudnik oziroma

posrednik predložil več ponudb za najem
različnih nepremičnin, mora biti vsaka po-
nudba izdelana na originalni razpisni doku-
mentaciji, vsaki ponudbi morajo biti prilože-
ne vse zahtevane priloge in vsaka ponudba
mora biti oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora zajemati vse
storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora
predložiti obe varianti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– varianta A: pričetek storitve: 1. 10.
1999, trajanje storitve: za nedoločen čas;

– varianta B: pričetek storitve: 1. 10.
1999, čas trajanja storitve: po predlogu na-
jugodnejšega ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, tel.
061/178-5239, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 7. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 17. 8. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 15. 11.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Za varianto A: najem poslovnih prosto-
rov in 6 parkirnih mest za nedoločen čas:

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk),

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju od 1. do 5. točke se

upošteva vplivnostni faktor 0.7.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo
obravnavano ceno veljavne ponudbe, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.3, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.

Za varianto B: najem poslovnih prosto-
rov in 6 parkirnih mest s postopnim odku-
pom:

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk),

6. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in parkirišč (0–15 točk).

Pri vrednotenju od 1. do 6. točke se
upošteva vplivnostni faktor 0.7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo
obravnavano ceno veljavne ponudbe, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.3, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši. Najugodnejša je tista ponudba, ki
doseže najvišji rezultat po vseh vrednotenjih
po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 18. 9. 1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-5292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg

29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/757-33-60, faks 063/754-328.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
predšolskih otrok (mala šola) in osnov-
nošolskih otrok v Občini Slovenske Ko-
njice v šolskem letu 1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila: 27 milijo-
nov SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Sloven-
ske Konjice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka oprav-
ljanja storitve: 1. 9. 1999, datum končanja
opravljanja storitve: 24. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do ponedeljka, 26.
7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačilo na ŽR
50720-630-10152, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 7. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, taj-
ništvo občine.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 7. 1999 ob 9.30, sejna soba Občine
Slovenske Konjice.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti naročila; veljav-
nost kot predvideva navodilo o vrstah finanč-
nih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: obračun prevozov
se opravlja mesečno po dejansko opravlje-
nih prevozih. Račun se izstavi zadnji dan v
mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 30
dni po izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 7. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo pri Valeriji Lesjak,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/757-33-70, v času od 5. 7. do 26. 7.
1999.

19., 20.
Občina Slovenske Konjice

Št. 414-10-32/99 Ob-5359
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, 2281
Markovci, tel. 062/787-68-10, faks
062/787-68-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Markovci, za
šolsko leto 1999/2000, orientacijska
vrednost naročila je 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Markovci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
1999/2000, pričetek 1. 9. 1999, zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci, kontaktna oseba Sonja
Ciglar (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu
za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT na ŽR občine, št.
52400-630-000-0020855, z namenom na-
kazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Občinska
uprava Markovci 33, 2281 Markovci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 15. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne in vključujejo da-
vek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 7. 1999
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-

bena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Markovci

Št. 5-1701/99 Ob-5370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Področje za ka-
dre in splošne ter pravne zadeve, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/2914-807 in SŽ – Centralne delavni-
ce, d.o.o., Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ocena vrednosti počit-
niških prikolic, last Republike Slovenije.

Vrednost: ca. 1,5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor, Maribor Tez-

no, Moškanjci, Celje, Zidani Most, Ljublja-
na, Novo mesto, Hrušica, Pivka, Divača in
Nova Gorica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba rezervirana za osebe, ki
izpolnjujejo pogoje prvega odstavka 8. čle-
na uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v last RS (Ur. l.
RS, št. 52/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: 52.
člen zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98).

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Področje za kadre in splo-
šne ter pravne zadeve, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Mihael Močnik, tel.
061/2914-573, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, virman APP
50100-601-14744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, Po-
dročje za kadre in splošne ter pravne zade-
ve, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 1999 ob 10. uri, v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, steklena
dvorana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: minimalni plačilni
rok 60 dni po izvršitvi del.

14., 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
določena v drugem odstavku 8. člena ured-
be o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepre-
mičnin in premičnin v lasti Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 52/98).

18., 19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 90315-13/1999-7 Ob-5378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DKN - območje 99-16;
3,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 8. 7. 1999 do
9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
8. 7. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge- veljavnost do
25. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloga se sofi-
nancira v fiksnem znesku 1,000.000 SIT s
strani sofinancerja, ostalo pa financira na-
ročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 7. 1999
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 14. 5. 1999 pod št.
3737 . To je ponovljen razpis.

Geodetska uprava RS

Št. 363-59/99 Ob-5386
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov za potrebe Službe vla-
de za lokalno samoupravo v velikosti
ca. 350 m2 in 3 parkirna mesta; ocenje-
na vrednost naročila znaša ca. 14,490.000
SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v
primeru, da bo ponudnik oziroma posred-
nik predložil več ponudb za najem različnih
nepremičnin, mora biti vsaka ponudba izde-
lana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zah-

tevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve 15. 9.
1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 7. 1999,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe, to je 15. 10.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, us-

trezna pooblastila, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–80 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in

obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpi-
sa: 11. 8. 1999.

Morebitne druge informacije o naročilu:
Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh., tel.
061/178-55-70.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb

Št. 340-01/99 Ob-5387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, tel. 062/788-30-30, faks
062/788-30-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v Osnovno šolo Hajdina in Osnovno
šolo Breg, za šolsko leto 1999/2002.

Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Hajdi-
na.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročnika z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št.33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek storitve je 1.
9. 1999, dokončanje storitve 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdi-
na, kontaktna oseba Valerija Šamprl (ob dvi-
gu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo).
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-20834, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina
45, 2288 Hajdina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne in vključujejo da-
vek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika, druge
ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Hajdina

Ob-5390
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo železniškega mostu preko Le-
dave v km 39+071,137; ocenjena vred-
nost naročila: 660.000 SIT,

b) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo popusta za razbremenilnik Pu-
conskega potoka v km 39+329,76 že-

lezniške proge Murska Sobota–Pucon-
ci; ocenjena vrednost naročila: 260.000
SIT,

c) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo železniškega mostu preko Pu-
conskega potoka v km 42+812,539 že-
lezniške proge Murska Sobota–Puconci;
ocenjena vrednost naročila: 470.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odsek železniške proge
Murska Sobota–Puconci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi iz-
vedbo enega ali vseh treh ločenih predme-
tov razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del predvido-
ma 25. 7. 1999, okvirni rok izvedbe je 3
mesece in pol.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Branka Potoč-
nik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb., tel.
061/29-14-590.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
30.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 9. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana (steklena
dvorana).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 10% ponudbe-
ne cene in mora veljati do poteka opcije
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili zako-
na o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 31/98 in 34/98), navodili o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 17/98) in
v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno kadrovsko se-
stavo in opremljenostjo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena: 60%,
– reference ponudnika: 40%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika pri Branki Potočnik-Kran-
jc, univ. dipl. inž. gradb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4832.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-5388
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Šentvid – Koseze;
izdelava dopolnilnih geološko – geome-
hanskih raziskav za PGD; PZI predora
Šentvid.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Šentvid – Koseze.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: pred-
pisi inženirske zbornice.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe, oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok dokončanja del je
90 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104)  oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 30. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Šentvid – Koseze; izdelava dopolnil-
nih geološko – geomehanskih raziskav za
PGD; PZI predora Šentvid” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 30. 7. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 600.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec  oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteto,
bilančno stanje  oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andrej Ločniš-
kar, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 19a,
tel. 17-88-386, faks 17-88-378.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16 z dne 19. 3. 1999 pod št. Ob-1886
objava o izidu pa dne 18. 6.1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-5389
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: glavna ceste Koper –
Dragonja, pododsek Slavček – Tomos;
izdelava idejne rešitve IP, PGD, PZI in
PZR.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slavček – Tomos
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok dokončanja del:
– idejna rešitev: 20 dni od podpisa po-

godbe,
– idejni projekt: IP 45 dni po potrditvi

idejne rešitve,
– projekt PGD, PZI: 60 dni od pravno-

močne odločbe,
– projekt za razpis PZR: 10 dni od dne-

va naročila.
9. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104)  oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 30. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za glavno cesto Koper – Dragonja, podod-
sek Slavček – Tomos; Izdelava idejne reši-
tve IP, PGD, PZI in PZR” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: Javno
odpiranje ponudb bo dne 30. 7. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-

venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 600.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec  oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje  oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-25-25,
faks 136-25-44.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 29 z dne 23. 4. 1999 pod št. Ob-3031
objava o izidu pa dne 18. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 006-08/99 Ob-5405
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Občinski urad, Tr-
žaška c. 15, 1370 Logatec, faks št.
061/742-930.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni prevozi osnov-
nošolskih otrok v občini Logatec za šol.
leto 1999/2000 z avtobusi in kombiji
za OŠ “8 talcev” Logatec, OŠ Tabor, OŠ
Rovte in OŠ Ivan Cankar Vrhnika.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 27,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Lo-
gatec.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudniki lahko podajo po-
nudbe za prevoze za posamezne ali za vse
šole oziroma relacije, navedene v razpisni
dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
okviru razpisnih pogojev ponudi variantne
predloge organizacije prevozov za posa-
mezno razpisno postavko.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 1999
do junija 2000, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška c. 15., vložišče –
Darja Mlinar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 1999 do
15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 21. 7. 1999 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška c.
15, Logatec, v zaprti kuverti z oznako “javni
razpis prevozi – Ne odpiraj”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 7. 1999 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška c. 15
(klet).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% skupne orientacijske vrednosti ponu-
jene storitve, navedene v ponudbi. Rok tra-
janja garancije je enak roku veljavnosti po-
nudbe, tj. 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: vse
dodatne informacije dobite na Občini Loga-
tec, Tržaška c. 15 pri Nadi Sajovec, tel.
061/741-310.

19., 20.
Občina Logatec

Ob-5436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-

ska ul. 2, 2000 Maribor, telefaks
062/222-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne in
investicijske dokumentacije za RTP
110/20 kV Rače:

1. idejne zasnove in idejni projekt
(IDP),

2. projekt za gradbeno dovoljenje
(PGD),

3. projekt za razpis (PZR) z razpisno
dokumentacijo,

4. projekt za izvedbo (PZI),
5. projekt izvedenih del (PID),
6. investicijski program (IP).
Ocenjena vrednost naročila znaša

50,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva us-
posobljenost izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost
ali nespremenljivost variant: upoštevana bo
le celovita ponudba.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: roki izdelave so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/ I. nadst.), Vetrinjska ul.2,
2110 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 7. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnik Mar-
jana Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), Vetrinj-
ska ul.2, 2110 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 11. uri pri naročniku.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis-Ponud-
ba-Ne odpiraj-RTP 110/20 kV Rače” in na-
vedena številka objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
2,500.000 SIT, 5% bančna garancija za
resnost ponudbe, trajanje veljavnosti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-

čeval storitve skladno s terminskim planom
in usklajeno dinamiko plačil.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Če po-
nudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci
ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora
ponudnik predložiti pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN):

– reference ponudnika
50%

– ponudbena cena
20%,

– roki izvedbe
20%

– druge ugodnosti,
   ki jih nudi ponudnik naročniku

10%
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovani do 19. 7. 1999.

19., 20.
Elektro Maribor d. d.

Ob-5444
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava posipnih mate-
rialov za posipanje poledice na glavnih
in regionalnih cestah v Republiki Slove-
niji v času zimske službe 1999/2000.

Ocenjena vrednost: 198,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
dobavo samo enega, dveh ali vseh treh sklo-
pov posipnih materialov in sicer:
1) natrijev klorid (NaCl) granulacije 0-4 mm
2) natrijev klorid (NaCl) granulacije 0-2 mm
3) kalcijev klorid (CaCl

2
): suhi in 20% razto-

pina in 24% raztopina.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izbrani dobavitelj bo
dobavljal posipne materiale v obdobju od
15. 11. 1999 do 15. 3. 2000 (v času zim-
ske službe).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 7. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložiš-
če, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom
”Ne odpiraj! Ponudba za posipni materiali
DRSC 1999/2000”-R.Č.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2,000.000 SIT, ki mora velja-
ti vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
Zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN: merilo
za dodelitev naročila za dobavo:

1) natrijevega klorida (NaCl) – granulaci-
je 0-4 mm je najnižja cena,

2) natrijevega klorida (NaCl) – granulaci-
je 0-2 mm je najnižja cena,

3) kalcijevega klorida (CaCl2) – suhi in
20% raztopina in 24% raztopina je najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Roman Černi-
vec, inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Ob-5463
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev
1b, Tolmin.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok, ocenjena vrednsot 23,000.000 SIT
za leto 1999.

4. Kraj izvedbe: na območju Občine Tol-
min – šolski okoliš OŠ Most na Soči in OŠ
Tolmin.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: so v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: prevozi se oddajo po delih –
v paketih.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudbe je treba
oddati skaldno s paketi iz razpisne doku-
mentacije, variante niso možne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– za paket 1 od 1. 9. 1999 do 30. 6.

2000,
– za pakete 2, 3, 4 od 1. 9. 1999 do

30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tolmin, Ulica Padlih borcev 1b, Tol-
min.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje 10. dan od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo morajo po-
nudniki predložiti najkasneje 20. dan od ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure v tajništvu Občine Tolmin. Če 20.
dan ni delovnik, je treba ponudbe predložiti
prvi naslednji delovni dan do 12. ure v taj-
ništvu Občine Tolmin.

(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

odpiranje ponudb je na dan izteka razpisne-
ga roka ob 13. uri v prostorih Občine Tol-
min.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora imeti
najmanj status samostojnega podjetnika.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila

za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko ponudniki dobi-
jo na upravah osnovnih šol v Tolminu in na
Mostu na Soči in na upravi Občine Tolmin.

19., 20.
Občina Tolmin

Št. 041/99 Ob-5475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju občine Šoštanj v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost: 7,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Šo-
štanj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šo-
štanj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: dvajseti dan po ob-
javi v Uradnem listu RS (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje), do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobo-
de 12, 3325 Šoštanj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje),
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 15. 8.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del – do 65 točk, refe-
rence – do 10 točk, rok plačila – do 10
točk, fiksnost cen – do 10 točk, izobrazbe-
na struktura zaposlenih – do 5 točk.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

19., 20.
Občina Šoštanj

Zavod za gozdove RS

Ob-5478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona/faksa: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, telefon/faks:
789-238.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v OŠ Primoža Trubar-
ja Velike Lašče s podružničnimi šolami
Karlovica, Rob in Turjak za šolsko leto
1999/2000. Ocenjena vrednost naročila
je 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Velike
Lašče.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je z zakonom
vezana na fizično ali pravno osebo, ki oprav-
lja dejavnost prevoza v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, prepisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 27/97), odred-
ba o razpisni dokumentaciji (Ur. list RS, št.
33/97), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, , št.
12/96, 23/96), zakon o varnosti cestnega
prometa (Ur. list RS, št. 30/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje prevozov le za eno relacijo,
ali za več oziroma vse razpisane relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000 s

pričetkom 1. 9. 1999 in zaključkom 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na sedežu Občine Velike Lašče, Velike
Lašče 15, ob predložitvi dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa do vključno 12. julija 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na žiro račun Občine Velike Lašče
št. 50101-630-810155.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo pi-
sne ponudbe, ki bodo predložene do vključ-
no 15. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
ponudba za šolske prevoze 1999/2000” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. julija 1999
ob 13. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče.

Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna
komisija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): v skladu
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Velike Lašče

Št. 340-01/99 Ob-5497
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, tel. 062/788-30-30, faks
062/788-30-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Hajdina in Os-
novno šolo Breg, za šolsko leto
1999/2002.

Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Hajdi-
na.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek storitve je 1.
9. 1999, dokončanje storitve 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdi-
na, kontaktna oseba Valerija Šamprl (ob dvi-
gu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-20834, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina
45, 2288 Hajdina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave tega
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob 12.
uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne in vključujejo da-
vek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika, druge
ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Hajdina

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 115/99 Ob-5280
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za dobavo blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna nabavna cena
(upoštevajoč kvaliteto blaga), plačilni pogo-
ji, dobavni rok, izkazane reference in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

03. zdravila (oddana v celoti):
a) Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1000 Ljubljana, v višini 44,073.603
SIT;

04. medicinski potrošni material (odda-
no po delih):

a) Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, v višini 5,690.310 SIT,

b) Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo 100,
1000 Ljubljana, v višini 5,303.210 SIT,

c) Interexport, d.o.o., Slovenska 54/VII,
1000 Ljubljana, v višini 2,014.414 SIT;

05. laboratorijski potrošni material (od-
dano po delih):

a) Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo 100,
1000 Ljubljana, v višini 2,728.342 SIT,

b) Interexport, d.o.o., Slovenska 54/VII,
1000 Ljubljana, v višini 1,392.694 SIT,

c) Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, v višini 1,328.673 SIT,

d) Alpos Meding, d.o.o., L. Dobrotinška
2, 3230 Šentjur, v višini 1,313.851 SIT,

e) Kefo, d.d., Kongresni trg 3, 1000
Ljubljana, v višini 279.789 SIT.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naroč-
nika.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe po vrednosti niso primerljive
zaradi različnega števila ponujenih artiklov.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo pljučnih bolnikov

Sežana

Št. 4/99 Ob-5391
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Ul.
talcev 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena: 80%, reference: 10%, pla-
čilni pogoji: 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IVEC, d.o.o., Ul. heroja Ša-
ranoviča 38, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco ekonomat naroč-
nika - razloženo, Ul. talcev 9, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistilna sredstva.

7. Pogodbena vrednost: 6,898.684,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,553.343 SIT, 6,898.684,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3933.

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 01.4-61/12-99 Ob-5392
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj, tel. 062/771-551, telefaks
062/772-451.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– ponudbena cena – 70%,
– dobavni rok – 20%,
– plačilni pogoji – 5%,
– reference – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Olympus trgovina, d.o.o.,
Vodovodna 1, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I. Komplet videosistem z videogastro-
skopom in videokolonoskopom,

II. Komplet za endoskopski pregled
žolčnih vodov,

III. Stroj za pomivanje in razkuževa-
nje endoskopov,

IV. Histero-resektoskop s sistemom
Varioflow.

7. Pogodbena vrednost:
15,354.503,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,058.322,80 SIT, 16,396.432,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2549.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj,

Št. 09-002/1999 Ob-5393
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, dobavni
rok in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
zavoda OZG Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
EL in srednje kurilno olje S - mazut.

7. Pogodbena vrednost: 61,745.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,138.000 SIT, 61,745.000 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30.4.1999,
Ob-3331.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 0048-308/31-8-99 Ob-5394
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo tiskovin
za potrebe policije in upravnih enot.
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3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 25. 5. 1999. Sprememba sklepa je
bila sprejeta dne 4. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 10
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb ter ena ponudba, ki
na javni razpis ni prispela pravočasno. Na
javnem odpiranju ponudb so bile tri ponud-
be izločene zaradi nepopolnosti. Pri oce-
njevanju popolnih ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, rok dobave, reference, fi-
nančno stanje ponudnika, celovitost
ponudbe, kvaliteta in rok odprave napak)
ter izbral najugodnejše ponudnike za posa-
mezne točke iz razpisne dokumentacije, in
sicer:

– za točko A.1 (knjige): Tiskarna Kočev-
ski tisk, d.d.,

– za točko A.2 (blok – samokopirni): Ino,
d.d.,

– za točko A.3 (seti): Ino, d.d.,
– za točko A.4 (ostali obrazci): Ino, d.d.,
– za točko A.5 (PVC ovitki in etuiji): za to

točko javni razpis ni uspel, ker na javni raz-
pis nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov,

– za točko B.1 (knjige): Tiskarna Kočev-
ski tisk, d.d.,

– za točko B.2 (blok – samokopirni): Bo-
dočnost, d.d.,

– za točko B.3 (ostali obrazci): Ino, d.d.,
– za točko B.4 (PVC ovitki): za to točko

javni razpis ni uspel, ker na javni razpis nista
prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudni-
kov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Tiskarna Kočevski tisk, d.d., Ljubljan-
ska c. 18/a, Kočevje;

– INO, d.d., Polže 23, Nova Cerkev;
– Bodočnost, d.d., Dalmatinska 1, Mari-

bor.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93a in Beethovnova 3, Ljubljana, ter po-
sameznim upravnim enotam RS.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– 587.278 SIT brez davka na dodano

vrednost /Tiskarna Kočevski tisk, d.d.),
– 8,963.996 SIT brez davka na dodano

vrednost (Ino, d.d.),
– 873.395 SIT brez davka na dodano

vrednsot (Bodočnost, d.d.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem ne nastopa nihče od izvajalcev, kate-
rim je naročilo dodeljeno.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Za točko A.1 (knjige):
– 828.690 SIT, 370.758 SIT,
Za točko A.2 (blok – samokopirni):
– 5,576.870 SIT, 3,628.572 SIT,
Za točko A.3 (seti):
– 5,682.000 SIT, 2,319.700 SIT,
Za točko A4 (ostali obrazci):
– 2,470.100 SIT, 1,319.785 SIT,
Za točko B.1 (knjige):
– 558.225 SIT, 216.520 SIT,
Za točko B.2 (blok – samokopirni):
– 1,388.620 SIT, 873.395 SIT,

Za točko B.3 (ostali obrazci):
– 3,178.550 SIT, 1,695.939 SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so

podane brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2724.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01/99 Ob-5395
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra
19/c, Črnomelj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
I. Meso in mesni izdelki
A) goveje, svinjsko, telečje meso, dro-

bovina:
1. Kmetijska zadruga Krka, Novo me-

sto,
2. Kmetijska zadruga Črnomelj;

B) mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga Krka, Novo

mesto,
2. Kmetijska zadruga Črnomelj;

C) perutnina in perutninski izdelki:
1. Kmetijska zadruga Črnomelj,
2. Perutnina Ptuj, Ptuj,
3. Kmetijska zadruga Krka, Novo me-

sto;
D) ribe in ribji izdelki:

1. Kmetijska zadruga Krka, Novo me-
sto;

II. mleko in mlečni izdelki
A) mleko

1. Ljubljanske mlekarne pe Sevno 11,
Novo mesto.

B) mlečni izdelki:
1. Ljubljanske mlekarne, PE Sevno

11, Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-

nov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c Črno-
melj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago iz raz-
pisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: definirana bo
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I/A 9,454.267 SIT, 7,261.360 SIT,
B) 3,078.184 SIT, 2,364.939 SIT,
C) 3,951.353 SIT, 3,717.220 SIT,
D) 3,266.742,78 SIT, 620.640 SIT,
II/A 3,266.742,78 SIT,
B) 2.559.250,01 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: 1 po-
nudba je bila neveljavna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31/99, razpis št. 42/99.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 002/99 Ob-5397
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskovško-
va 4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  reševalno vozilo – kombi
– z opremo za nujne reševalne prevoze
– 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 12,285.147 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,316.993,50 SIT, 12,285.147 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999.
Zdravstveni dom dr. J. Oražma Ribnica

Ob-5408
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjet-

je Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3.člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za blago brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Revoz, d.d., Dunajska 22,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: limuzinski kombi za pre-
voz oseb in stvari-20 vozil.

7. Pogodbena vrednost: 37,225.980
SIT brez prometnega davka.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3, ena po-

nudba je nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,225.980 SIT, 37,225.980,00 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31/99 z dne 30. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 4/99 Ob-5439
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitve.
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3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba, izpolnjevanje vsem tehničnim zahtevam.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AICO, d.o.o., Bistriška 16,
1235 Radomlje.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: postelje za int. terapijo,
12 kom.

7. Pogodbena vrednost:
12,611.726,23 SIT+PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,730.195,43 SIT, 7,339.747,00
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa

Uradni list RS, v Uradnem listu RS, št. 19, z
dne 26. 3. 1999; Ob- 2136.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-5440

1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-
nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitve.

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba, izpolnjevanje vsem tehničnim zahtevam.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PROTECH, d.d., Vita Kraig-
herja 5, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: Elektro – diesel agregat,
1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 17,366.822
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,106.925 SIT, 16,299.008 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 19, z
dne 26. 3. 1999; Ob- 2137.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 83/99 Ob-5503

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Trebnje, 8210 Trebnje, Goliev trg 3.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe,
skonto in letni popust.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Viva Dental Maribor – blago

skupine C, Kemofarmacija Ljubljana – bla-
go skupine A, B, C, Alpos Meding Šentjur –
blago skupine B, Interdent Celje – blago
skupine C, Sanolabor Ljubljana – blago sku-
pine A, B in C, Javni zdravstveni zavod Mari-
borske lekarne Maribor – blago skupine A
in C, Simp’s Trzin – blago skupine A, Mikro
+ Polo Maribor – blago skupine B, Dentalia
Ljubljana – blago skupine C, Studio 33 mar-
keting Ljubljana – blago skupine C, Labora-
torijska tehnika Burnik Vodice – blago sku-
pine B.

6. (a) Kraj dobave: Trebnje, Goliev trg 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-
nost 22,000.000 SIT, od tega skupina A
9,000.000 SIT, B 6,000.000 SIT in C
7,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 24 z dne 10. 4.
1999.

13.
Zdravstveni dom Trebnje

Ob-5462

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tol-
min, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta in primernost
opreme, druge ugodnosti (sodelovanje ar-
hitekta za opremo).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SLING, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Most na Soči.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema in učni pripomoč-
ki iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 8,548.279 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,837.362 SIT, 8,281.556 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Občina Tolmin

Št. 200/99 Ob-5372

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– odzivnost vzdrževanja v garancijskem

roku na lokaciji naročnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Za 1. skupino (računalniki): Unistar,

d.o.o., Slomškova 27-29, Ljubljana,
Za 2. skupino (strežnik z operacijskim

sistemom): Oria, d.o.o., Polje 4, Zagorje
ob Savi,

Za 3. skupino (računalniško omrežje).
Oria, d.o.o., Polje 4, Zagorje ob Savi,

Za 4. skupino (programska oprema). Ma-
ček, d.o.o., Mariborska 86, Celje.

Za 5. skupino (tiskalniki in ostala opre-
ma): Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. skupina: računalniki, delovna po-
staja 1: PC računalniki, kol.: 10; delov-
na postaja 2: PC računalniki, kol.: 13;
delovna postaja 3: prenosni PC računal-
niki – notebook, kol.: 5;

2. skupina: strežnik z operacijskim si-
stemom, kol.: 1.;

3. skupina: računalniško omrežje;
4. skupina: programska oprema,

MOLP Office 97 SLO Professional, kol.
23; MOLP Office 97 SLO Professional –
nadgradnja, kol.: 29.

5. skupina: tiskalniki in ostala opre-
ma, tiskalniki kol.: 20, barvni scaner A4,
kol. 1, barvni monitor 17, kol. 1, omrež-
na kartica 10/100 combo ethernet,
kol.:20.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina = 6,788.088 SIT,
2. skupina = 2,067.235 SIT,
3. skupina = 5,298.907 SIT,
4. skupina = 3,307.270 SIT,
5. skupina = 2,025.016 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina = 9,204.400 SIT, 6,695.855

SIT,
2. skupina = 2,632.263 SIT, 1,954.934

SIT,
3. skupina = 5,865.368 SIT, 5,216.315

SIT,
4. skupina = 3,598.160 SIT, 3,307.270

SIT.
5. skupina = 2,295.799 SIT, 2,025.016

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
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list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3283.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 3835/99 Ob-5373

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, tel. 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta priloženih vzor-
cev, rok dobave, reference, garancija, dru-
ge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Meblo a+a, d.o.o., Industrijska 1, No-
va Gorica,

b) Clair, d.o.o., Zbilje 4h, Medvode,
c) Gom Rado Mandič, s.p., Cesta v Go-

rice 42, Ljubljana,
d) Kanja, d.o.o., Brege 68, Leskovec pri

Krškem.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) prometni znaki – 208 kosov; sig-

nalne luči – 130 kosov; signalna zapora
– 10 kosov;

b) delilnik voznih pasov – 900 kosov;
stožec – 50 kosov;

c) stožec – 430 kosov;
d) stožec – 220 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
a) 12,766.313,70 SIT,
b) 5,446.507 SIT,
c) 2,790.270 SIT,
d) 1,495.956 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,703.278,65 SIT, 5,494.536,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2831.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 3856/99 Ob-5374

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
43, Ljubljana, tel. 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Liko, Industrija kovinske opreme, d.d.,
Liboje, Liboje 26a, Petrovče,

b) Petrič, d.o.o., Ajdovščina, Goriška 57,
Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

a) varnostno odbojne ograje tip B –
1650 kpl,

vijačni material – 10.000 kpl,
svetlobni odsevnik – 5.900 kosov,
b) varnostno odbojne ograje tip A –

500 kpl.
7. Pogodbena vrednost:
a) 27,419.730 SIT,
b) 7,579.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,485.375 SIT, 40,241.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3288.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Ob-5375

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodni plačilni
pogoji, ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ŽGP, d.d., Ob Zeleni jami 2,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: razne loakcije v Slo-
veniji po dispoziciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 46.318 m3 tolčenca in
2.058 m3 sipine.

7. Pogodbena vrednost: 83,448.600
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 130,615.200 SIT, 84,448.600 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999,
Ob-2107.

13.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-5376

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodni plačilni
pogoji, ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Color, d.d., Cesta koman-
danta Staneta 4, Medvode, Helios, d.d.,
Količevo 65, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Slo-
veniji po dispoziciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 63.251 kg barve.

7. Pogodbena vrednost: Color, d.d.,
12,518.800 SIT 33.140 kg, Helios, d.d.,
9,938.560 SIT 30.075 kg.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,037.600 SIT, 21,049.920 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 19 z dne 23. 3. 1999,
Ob-2107.

13.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-5377

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost, cena, plačilni rok, ga-
rancija, dobavni rok, reference, najugod-
nejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ATR Računalniški Inženiring,
d.o.o., Linhartova 49a, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: lokacije po dispozici-
ji v Republiki Slovenii.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A) – 29 kosov osebnih računalnikov,
B) – 29 kosov tiskalnikov,
C) – 29 kosov programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 13,533.762

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
točka A) 293.958 SIT, 371.234 SIT,
točka B) 2,333.855 SIT, 3,641.490

SIT,
točka C) 29.295 SIT, 44.900 SIT.
11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3601.

Slovenske železnice, d.d.
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Št. 04-1453/99 Ob-5303

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, kvaliteta vzor-
ca, ugotovljena usposobljenost in sposob-
nost ponudnika, urejenost sistema kakovo-
sti, rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno
nobenemu izvajalcu, ker javni razpis ni us-
pel (ni bilo dveh popolnih ponudb).

6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,479.298 SIT, 3,037.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Št. 18/99 Ob-5304

1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-
ših Lendava, Naselje prekmurske brigade
4/a, 9220 Lendava.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki: MIR, d.d.,
Radgona, Lackova 22, 9250 Gornja Rad-
gona,

2. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne, d.d., Industrijska 10, 9000 Mur-
ska Sobota,

3. pekovski izdelki: Pekarna in trgovi-
na na drobno Darko Dominko, s.p., Nedeli-
ca 116/a, 9224 Turnišče,

4. jajca: Kocet Marija, Gasilska ulica
1, 9233 Odranci,

5. zamrznjena zelenjava: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljub-
ljana,

6. ostalo prehrambeno blago:
– Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogoz-

niška cesta 8, 2250 Ptuj,
– Matik, d.o.o., Ljubljana, Smrekarje-

va 3, 1000 Ljubljana,

– Mlinarstvo Premoša Ivan, s.p., Mlin-
ska 17, Turnišče,

– Osem, d.o.o., Grosuplje, PE Mur-
ska Sobota, Mrkiševska 3, 9000 Murska
Sobota,

– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših Lenda-
va, Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220
Lendava, fco skladišče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga, za dobo 12 mesecev,
od 15. 6. 1999 dalje.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-
nudbo ponudnikov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Dom starejših Lendava

Št. 239 Ob-5305

1. Naročnik, poštni naslov: OŠ n. h.
Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago (sukcesivna dobava živil, razvršče-
nih v 15 skupin).

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, celovitost ponud-
be, plačilni rok, reference in posebne ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
– Gorenjska mlekarna, d.d., Smled-

niška cesta 1, Kranj,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
2. meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut, s.p., Mesarija “Lajči”,

Žabnica 12, Notranje Gorice,
3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka-Mengeš,
– Rak’s, d.o.o., Pelechova 65, Ra-

domlje,
4. jajca:
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
5. olja:
– ABC Tabor, d.d., Grosuplje,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno

29, Ljubljana,

– Bulc & Co., d.o.o., Ljubljana,
– Janderšič Marija, s.p., Dunajska

399, Ljubljana,
7. konzervirana zelenjava:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka, Mengeš,
– Rak’s, d.o.o., Pelechova 65, Ra-

domlje,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
8. sveže sadje:
– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno

29, Ljubljana,
– Bulc & Co., d.o.o., Ljubljana,
– Janderšič Marija, s.p., Dunajska

399, Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Robert Magajna, s.p., Brezovica pri

Ljubljani,
9. konzervirano sadje:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
10. sadni sokovi:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica,
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
12. zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
13. kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152,

Ljubljana,
14. slaščičarski izdelki in keksi:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– Klasje, d.d., Prešernova 23, Celje,
15. ostalo prehrambeno blago:
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: OŠ n. h. Maksa Pe-

čarja, Črnuška cesta 9 in OŠ n. h. Maksa
Pečarja, Dunajska 390.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:
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1. mleko in mlečni izdelki –
17.630 l in 1.603,5 kg,

2. meso in mesni izdelki – 10.260
kg,

3. ribe in konzervirane ribe – 962
kg,

4. jajca – 10.000 kom,
5. olja – 1.065 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

12.705 kg,
7. konzervirana zelenjava – 2.772

kg,
8. sveže sadje – 12.490 kg,
9. konezervirano sadje – 1.265 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 5.680

l,
11. žita, mlevski izdelki in testeni-

ne – 3.970 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –

2.470 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –

20.623 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

990 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –

2.788 kg in 100 l.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah v

SIT):
1. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana – 570.045 SIT,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor – 892.574 SIT,
– Gorenjska mlekarna, d.d., Smled-

niška cesta 1, Kranj – 1,008.603,80 SIT,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana – 316.300 SIT,
2. meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut, s.p., Mesarija “Lajči”,

Žabnica 12, Notranje Gorice – 8,606.325
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka-Mengeš – 362.827 SIT,
– Rak’s, d.o.o., Pelechova 65, Ra-

domlje – 238.680 SIT,
4. jajca:
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 170.000 SIT,
5. olja:
– ABC Tabor, d.d., Grosuplje –

285.112 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno

29, Ljubljana – 333.500 SIT,
– Bulc & Co., d.o.o., Ljubljana –

350.500 SIT,
– Janderšič Marija, s.p., Dunajska

399, Ljubljana – 127.500 SIT,
7. konzervirana zelenjava:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka, Mengeš – 286.125 SIT,
– Rak’s, d.o.o., Pelechova 65, Ra-

domlje – 277.100 SIT,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 65.209 SIT,

8. sveže sadje:
– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno

29, Ljubljana – 532.000 SIT,
– Bulc & Co., d.o.o., Ljubljana –

465.400 SIT,
– Janderšič Marija, s.p., Dunajska

399, Ljubljana – 484.500 SIT,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 62.000 SIT,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana – 129.990 SIT,
– Robert Magajna, s.p., Brezovica pri

Ljubljani – 180.000 SIT,
9. konzervirano sadje:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin – 30.537 SIT,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 205.471 SIT,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana – 217.392,30 SIT,
10. sadni sokovi:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin – 465.100 SIT,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 532.346 SIT,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana – 246.135 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica – 467.250 SIT,
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana – 406.910 SIT,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana – 53.010 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana – 869.522 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana – 2,667.185 SIT,
– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152,

Ljubljana – 1,065.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana – 348.855 SIT,
– Klasje, d.d., Prešernova 23, Celje

– 290.500 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago:
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana – 1,215.639,50 SIT,
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica

11/1, Trzin – 153.090 SIT.
Skupna vrednost vseh pogodb:

24,987.233
8.
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. mleko in mlečni izdelki: 3,163.843

SIT, 2,787.522,80 SIT,
2. meso in mesni izdelki:

8,638.431,20 SIT, 8,606.325 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 807.476

SIT, 601.507 SIT,
4. jajca: 186.150 SIT, 170.000 SIT,

5. olja: 332.049,55 SIT, 285.112
SIT,

6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
1,465.329 SIT, 811.500 SIT,

7. konzervirana zelenjava: 978.551
SIT, 628.434 SIT,

8. sveže sadje: 3,097.100 SIT,
1,853.890 SIT,

9. konzervirano sadje: 524.655,10
SIT, 453.400,30 SIT,

10. sadni sokovi: 1,921.956 SIT,
1,243.581 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine:
980.326,65 SIT, 927.170 SIT,

12. zamrznjeni izdelki iz testa:
1,153.485 SIT, 869.522 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo:
4,906.395 SIT, 3,543.568 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi:
915.012,83 SIT, 639.355 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago:
1,440.074 SIT, 1,368.729,50 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za dobo 24 mesecev.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999.

Osnovna šola n. h.
Maksa Pečarja, Ljubljana

Št. 043/98 Ob-5306

1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost opreme, pla-
čilni pogoji, garancija, prilagajanje potrebam
naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Avicom, d.o.o., Čižmanova 5, Ljub-
ljana, za Tektronix in Sierra Video System,

2. Belmet, d.o.o., Prušnikova 95,
Ljubljana,

3. Perfekt Video Point, d.o.o., Čufar-
jeva ulica 15, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. matrični preklopnik, video distri-
bucijski ojačevalniki – 67 kosov,

2. merilni instrumenti – 5 kosov,
3. aparatura za sinhronizacijo au-

dio in video signala.
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7. Pogodbena vrednost:
1. 5,370.677 SIT in 3,416.271 SIT,
2. 5,462.045 SIT,
3. 4,446.599 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,462.045 SIT, 3,416.271 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998.

Javni zavod
RTV Slovenija

Št. 128/99 Ob-5307

1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik – KOPA, 4204 Golnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, reference,
garancijski pogoji, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A. aparat za mehčanje vode:
– Labena, d.o.o., Ljubljana (Millipore RX

20),
B. aparat za elektroforezo in denzitome-

ter:
– Mikro + polo, d.o.o., Maribor

(Hy drasys LC, Sebia),
C. glukozni analizator:
– Mediline, d.o.o., Kamnik (Eppendorf

EBIO Plus 6668),
D. fluorescenčni mikroskop:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana (Olympus

BX 60),
E. oprema za tipizacijo bakterij:
a) oprema za elektroforezo:
– Kefo, d.d., Ljubljana (Sub-cell GT sys-

tem),
b) aparat za dokumentacijo gelov in fil-

mov z računalnikom:
– Kefo, d.d., Ljubljana (BioRad, Gel Doc

2000),
c) dodatna oprema za tipizacijo:
– vodne kopeli (2 kom): Alpos meding,

d.o.o., Šentjur (Kambič, WB-30E),
– aparat za vakuumsko pivnanje s črpal-

ko: Mikro + polo, d.o.o., Maribor (Biome-
tra, Vacu-blot),

– hibridizacijska pečica (s stresalno ploš-
čo): Karanta, d.o.o., Ljubljana,

– stresalna plošča: Mikro + polo, d.o.o.,
Maribor (Biometra WT 15),

– termo blok z mešanjem: Mediline,
d.o.o., Kamnik (Eppendorf, Termomixer
comfort),

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-5277
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana; RS, Servis skupnih služb Vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana; Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela, ponudbena cena,
finančna sposobnost, garancijski rok za iz-
vedena dela in vgrajene materiale in rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Termosil, d.o.o., Izola.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela.

Kraj izvedbe: Koper.
7. Pogodbena vrednost: 11,519.992

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,836.148,80 SIT, 11,519.992 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: sklep
o izbiri ponudnika je bil potrjen s strani revi-
zijske komisije za javna naročila dne 24. 5.
1999.

12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 34404-1/99 Ob-5278
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Izbrani ponudnik je ponudil naj-
nižjo ceno ter izkazal ustrezne reference pri
izvajanju razpisanih del na večjih oziroma
zahtevnejših objektih in ustrezne plačilne
pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija in re-
konstrukcija štirih odsekov lokalnih cest
v občini Lenart – gradbena dela.

7. Pogodbena vrednost: 120,666.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 157,458.468,20 SIT, 120,666.000
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3167.

Občina Lenart

Ob-5297
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika za izdelavo
projektne dokumentacije zadnjih 5 let, po-
nudbena cena, finančna sposobnost, rok
izvedbe in posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt MR, d.d., Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predelava in dopolni-
tev idejne zasnove ter projektne doku-
mentacije PGD, PZR, PZI in PID za adap-
tacijo in novogradnjo Srednje lesarske
šole v Mariboru.

Kraj izvedbe: Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 12,762.750

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,211.500 SIT, 12,762.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

– večdelna vodna kopel z mešanjem: La-
bormed, d.o.o., Medvode (Thermolab),

F. aparat za inkubacijo tekočih gojišč
(odkrivanje mikro bakterij):

– Medias International, d.o.o., Ljubljana
(Bactec MGIT 900, Becton Dickinson).

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava medicinske opre-
me.

7. Pogodbena vrednost: 40,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999,
Ob-2857.

Bolnišnica Golnik – KOPA
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Ob-5298
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika za izdelavo
projektne dokumentacije zadnjih 5 let, po-
nudbena cena, finančna sposobnost, ga-
rancijski rok za izvedena dela in vgrajene
materiale in rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zasavje, d.d., Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela pri novogradnji
srednje šole.

Kraj izvedbe: Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost:

496,331.060,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 576,726.300 SIT, 467,673.255 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 512/1708-607 Ob-5299
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999 in podrobno opi-
sana v razpisni dokumentaciji:

– cena 80%,
– reference 5%,
– rok izvedbe 5%,
– garancija 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska c.
40.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odstranitev žerjavne-
ga tira na objektu HE Ožbalt.

7. Pogodbena vrednost:
12,566.797,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,187.368,10 SIT, 10,754.999,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3873.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-5300
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje vzdr-
ževalno pomožnih del se prizna naslednjim
ponudnikom za obdobje julij 1999 do av-
gust 2000:

Za elektro strojne instalacije:
– Elektra, d.d., Kočevarjeva ul. 11,

2000 Maribor,
– Elektrovod instalacije, z.o.o., Devova

5, 1000 Ljubljana.
Za splošna vzdrževalna dela:
– SGD Jazbec Karl, s.p., Žetale 14/a,

2287 Žetale,
– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,

2360 Radlje ob Dravi,
– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,

Preradovičeva ul. 20, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in po-
slovna stavba (podrobna specifikacija del,
opredeljena v razpisni dokumentaciji).

7. Pogodbena vrednost: do
148,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 31 z dne 30. 4.
1999, Ob-3316.

13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 34404-5/99 Ob-5301
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 38 točk,
– plačilni pogoji: 15 točk,
– rok dokončanja del: 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno de-

lo in garancijski rok: 8 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah: 10 točk,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:
3 točke,

– reference ponudnika: 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3001 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in 2
cm AB (5+2) 35.000 m2,

b) preplastitev s čiščenjem in prebriz-
gom v sistemu 3 cm AB 12.000 m2.

7. Pogodbena vrednost: 64,617.668
SIT s 3% p. d.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75.687 SIT, 61.684 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3132.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 49-166/99 Ob-5302
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Ivana Roba, Ul. Andreja Gabrščka 1,
5290 Šempeter pri Gorici.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dobil najvišje
število točk po razpisanih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gorica, d.d., Nova Go-
rica, Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in dozida-
va Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru
pri Gorici.

7. Pogodbena vrednost: 225,617.127
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 239,468.706 SIT, 41,171.744 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 24. 4. 1999.

Projekt, d.d., Nova Gorica

Ob-5310
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumen-

tacije,
– ponudbena cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ojačitev in rekonstruk-
cija vodovoda Hruševje, I. faza poveza-
va Korotan–Hruševje.

7. Pogodbena vrednost: 26,174.393 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,007.962 SIT, 26,174.393 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

Občina Postojna
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Ob-5311
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumen-

tacije,
– ponudbena cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in rekonstruk-
cija vodovoda Ravbarkomanda–Kalič.

7. Pogodbena vrednost: 7,104.095 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,357.302 SIT, 7,104.095 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

Občina Postojna

Št. 4/61-99 Ob-5350
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna ga-

lerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, faks
061/126-31-38.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN naročnik ni izbral nobenega po-
nudnika, ker prispeli ponudbi SCT, št.
0181/99 in GPG, št. 800/99-2 ne ustreza-
ta razpisanim pogojem glede cene, ki je
bistven element ponudbe pri odločitvi o iz-
biri izvajalca.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.

Narodna galerija, Ljubljana

Št. 14/2-18 Ob-5379
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancija, ka-
drovska zasedba, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
SCT Ljubljana, Slovenska 56, 1001 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
na Zaplano.

7. Pogodbena vrednost: 44,964.441
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,692.473,87 SIT, 44,964.441 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3421.

Občina Vrhnika

Št.34401-001/99 Ob-5380
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

venjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
tel. 062/734-115, faks 062/734-042.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, dolžina garan-
cije, reference za podobna dela in rok pla-
čila situacij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ulica 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija občin-
skih cest v občini Cerkvenjak:

– modernizacija ceste JP 703-710 Cen-
kova–Tetičnjak–Tretnjak v dolžini 1.346 m,

– modernizacija ceste JP 703-741 Bren-
gova–Vanetina v dolžini 416 m,

– modernizacija ceste LC 203-390 Bre-
zovjak–Župetinci–Novinci v dolžini 1.505
m.

7. Pogodbena vrednost: skupna vred-
nost (brez p. d. oziroma DDV) znaša
46,875.000 SIT, po posameznih cestah pa
17,325.000 SIT, 5,250.000 SIT in
24,300.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ne
bo oddal del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,114.171 SIT, 46,875.000 SIT (brez
p. d. oziroma DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3587.

Občina Cerkvenjak

Št. 34400-3/99 Ob-5279
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Marina
Štrus, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji:
ponudbena cena, usposobljenost in spo-
sobnost za izvajanje del, način plačila in
fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrst-
nih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetja Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojno in ročno asfal-
tiranje in preplastitev posameznih odse-
kov lokalnih in krajevnih cest ter postav-
ljanje prometne signalizacije v Občini
Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
28.665,630.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudbena vrednost glede na
predvidene količine posameznih del:
30,718.140 SIT, najnižja ponudbena vred-
nost glede na predvidene količine posamez-
nih del: 28,665.630 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 20-22 z dne 2. 4.
1999.

Občina Grosuplje

Št. 110-1/93 Ob-5323
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu na
cesti R1 209/1088 Čez Savo v Šobcu.

7. Pogodbena vrednost 94,267.886
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 102,266.427 SIT

in najnižje ponudbe 84,573.491 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3368.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5324
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP-Zidgrad, d.d., Vojkova
8, 5280 Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija Markovega
mostu čez Sočo v Trenti na cesti
R1-206/1029.

7. Pogodbena vrednost 90,640.409
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje 104,182.387 SIT

in najnižje ponudbe 90,640.409 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3370.

Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/93 Ob-5325
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija dveh usadov
v Kokri na cesti R1 210/1106.

7. Pogodbena vrednost 22,684.255
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 25,252.859 SIT

in najnižje ponudbe 22,682.089 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24, z dne 9. 4. 1999, Ob-2533.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5326
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Čr-
na-Črnivec na cesti R1-225/1084.

7. Pogodbena vrednost 37,135.579
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 37,865.560 SIT

in najnižje ponudbe 37,135.579 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27/99, z dne 16. 4. 1999,
Ob-2773.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5327
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, d.d., Prvomajska cesta 52, 5000 Nova
Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Sori-
ca-Petrovo Brdo na cesti RT 909/1129.

7. Pogodbena vrednost 23,788.416
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje 30,542.211 SIT

in najnižje ponudbe 23,788.416,48 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2528.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5328
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krajnc – VNG, Žalec, s.p.,
3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Žiče
na cesti R 3 686/1279.

7. Pogodbena vrednost 14,472.658
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje 15,595.614 SIT

in najnižje ponudbe 12,250.943,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2531.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5329
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija
R3-721/1317 Martinje-Dolič.

7. Pogodbena vrednost 34,340.512
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 42,486.743 SIT

in najnižje ponudbe 34,340.512 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2529.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5330
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIZ-Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Selško Soro v Dolenji vasi in
R2-403/1076.

7. Pogodbena vrednost 29,083.212
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje 31,741.107 SIT

in najnižje ponudbe 29,083.212 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27/99, z dne 16. 4. 1999,
Ob-2771.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5331
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Taborske-
ga mostu na cesti R1-210 odsek 1106
in cestnih priključkov.

7. Pogodbena vrednost 166,176.883
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 179,122.676 SIT

in najnižje ponudbe 140,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2335.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5332
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Drežnico v Višnji vasi R2-430/281.

7. Pogodbena vrednost 39,807.018
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 44,060.019 SIT

in najnižje ponudbe 39,807.018 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27/99, z dne 16. 4. 1999,
Ob-2772.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5333
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
R2-430/274 Hoče-Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost 61,637.389
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 95,378.500 SIT

in najnižje ponudbe 47,202.067,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2382.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5334
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška 49, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
R2-430/274 Hoče-Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost 29,583.437
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 47,700.555 SIT

in najnižje ponudbe 23,572.456,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2381.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5335
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška 49, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Preplastitev
R2-430/274 Hoče-Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost 25,595.713
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 40,054.507 SIT

in najnižje ponudbe 19,333.275,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2380.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5336
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev
R2-430/274 Hoče-Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost 54,240.902
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 83,933.080 SIT

in najnižje ponudbe 48,740.745,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2379.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5337
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija sredinskega

stika na HC, G in R cestah na območju
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost 5,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje cene na enoto

1.480 SIT in najnižje cene na enoto 1.390
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2530.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5338
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija sredinskega
stika na HC, G in R cestah na območju
CP Ljubljana, CP Koper in CP Kranj.

7. Pogodbena vrednost 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje cene na enoto

1.490 SIT in najnižje cene na enoto 1.265
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2530.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5339
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: POSSEHL, d.o.o., Počeho-
va 12, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija sredinskega
stika na HC, G in R cestah na območju
CP Celje, CP Nova Gorica, CP Maribor,
CP Murska Sobota in CP Ptuj.

7. Pogodbena vrednost 14,200.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje cene na enoto

1.490 SIT in najnižje cene na enoto
1.259,50 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
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RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2530.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5340
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Zalivanje reg in raz-
pok na H, G in regionalnih cestah na
področju CP Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost 14,700.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje cene na enoto

465,50 SIT in najnižje cene na enoto 447
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2527.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5341
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: POSSEHL, d.o.o., Počeho-
va 12, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zalivanje reg in raz-
pok na H, G in regionalnih cestah na
področju CP Maribor, CP Nova Gorica,
CP Koper, CP Novo mesto, CP Ptuj, CP
Murska Sobota, CP Kranj in VOC Celje.

7. Pogodbena vrednost 85,300.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje cene na enoto 462

SIT in najnižje cene na enoto 441,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24/99, z dne 9. 4. 1999,
Ob-2527.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5342
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Belo-
kranjske ceste v Črnomlju.

7. Pogodbena vrednost 129,085.803
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 139,669.335 SIT

in najnižje ponudbe 129,085.803 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19/99, z dne 26. 3. 1999,
Ob-2150.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5343
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana,.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-428/1249 Ljubno–Luče od km
8.010 do km 9.560.

7. Pogodbena vrednost 233,798.844
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 308,496.598,30

SIT in najnižje ponudbe 233,798.844 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 20-22/99, z dne 2. 4. 1999,
Ob-2333.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5344
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-686/1279 Žiče-Dole, pododsek Špi-
talič-Kurtuzija od km 5.468 do km
6.088.

7. Pogodbena vrednost 42,101.867
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje 47,894.723 SIT

in najnižje ponudbe 42,101.867 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27/99, z dne 16. 4. 1999,
Ob-2778.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5345
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-427/1351 Marija Reka-Podmeja od
km 7.800 do km 9.800.

7. Pogodbena vrednost 193,961.002
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje 225,724.600 SIT

in najnižje ponudbe 193,961.002 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19/99, z dne 26. 3. 1999,
Ob-2151.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5346
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vo-
zišč na cesti G2-107, odsek 1274, km
8.020 v dolžini 1.300 km odsek 1275
Šentjur-Mestinje, km 0.310 v dolžini
0.730 km in km 2.570 v dolžini 0.940
km.

7. Pogodbena vrednost 15,010.188
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 16,947.076,52

SIT in najnižje ponudbe 15,010.188 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/99, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3375.

Direkcija RS za ceste



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 50 / 28. 6. 1999 / Stran 3501

Št. 110-1/93 Ob-5347
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev: najnižja ponud-

bena cena
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vialit-ASPHALT, Tržaška 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vo-
zišč na cesti G2-105, odsek 256 Novo
mesto (IMV-Metlika), km 7.430 v dolžini
2.180 km in km 20.775 v dolžini 1.310
km.

7. Pogodbena vrednost 19,107.209
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 21,686.228,22

SIT in najnižje ponudbe 19,107.209 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/99, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3376.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5348
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vialit-ASPHALT, Tržaška 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vo-
zišč na cesti G2-108, odsek 1182 Rib-
če-Litija km 1.020 v dolžini 0,665 km in
odsek 1183 Litija-Zagorje, km 11.125 v
dolžini 0,375.

7. Pogodbena vrednost 8,872.611 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 8,877.711,60 SIT

in najnižje ponudbe 8,872.611 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/99, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3377.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5349
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 01. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vo-
zišč na cesti RT-929, odsek 1332 Ho-
če-Belvue, km 1.900 v dolžini km 1.400.

7. Pogodbena vrednost 9,198.003 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje 10,762.578,15

SIT in najnižje ponudbe 9,198.003 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31/99, z dne 30. 4. 1999,
Ob-3373.

Direkcija RS za ceste

Št. 34404-0012 Ob-5354
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Ro-
gaška Slatina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, garancijski rok, rok izvedbe in
reference za izvajanje tovrstnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cesta Varaždin, Podružnica
Ormož, Ptujska cesta 12a, Ormož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste LC356090 Tuncovec–Strmec
v dolžini 2843 m.

7. Pogodbena vrednost: 30,175.133,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,903.870 SIT, 30,175.133,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999,
št. 34404-12/99, Ob-3489.

Občina Rogaška Slatina

Št. 274-37/99-10-11 Ob-5353
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

deče, Milana Majcna 1, Radeče.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti,
– roki izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: JP Komunala Radeče,
d.o.o., Titova 107, Radeče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A) ureditev dela lokalne ceste LC št.
342 010 Radeče–Dobrava,

B) ureditev dela javne poti JP št. 842
780 Zagrad–Veterni vrh,

C) ureditev dela lokalne ceste LC št.
342 030 Počakovo–Svibno–Sela.

7. Pogodbena vrednost: 33,428.053
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,768.589 SIT, 32,320.688 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3572.

Občina Radeče

Št 3930 Ob-5399
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ormož, Dr. Hrovata 4, Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: INFOTEL, d.o.o., Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev komunikacij-
skih povezav računalniški in telefonski
del izveden v ZD Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 10,797.156
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,887.198 SIT, 10,797.156 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3930.

Zdravstveni dom Ormož

Št. 344-04-03/99 Ob-5400
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vita-

nje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena pogodbenih del, strokovna
usposobljenost in reference, rok izvedbe
del, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste 460050 Sv.Vid–Hudinja.

7. Pogodbena vrednost: 17,306.060
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,570.770 SIT, 17,306.060 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999.

Občina Vitanje
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Št. 344-15/99-07 Ob-5401
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob
Dravi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najboljši skupni pogoji – referen-
ce in cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Slo-
venj Gradec, PE Gradnje, Celjska c. 7, Slo-
venj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje ročnega in
strojnega vzdrževanja gozdnih cest na
območju Občine Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,800.000 SIT, 8,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 1558/99 Ob-5407
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjet-

je Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro naju-
godnejšega ponudnika gradbenih del brez
omejitev.

3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet razpi-
sa,

– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000 Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– pripravljalna dela,
– zavarovanje pred dotokom vode,
– odstranitvena dela,
– zemeljska dela,
– tesarska dela,
– betonska dela,
– železokrivska dela,
– dela v jeklu,
– zidarska in kamnoseška dela,
– izolacije in zgornji ustroj vozišča,
– odvodnjavanje,
– energetski in komunalni vodi,
– razno.
7. Pogodbena vrednost: 16,759.307

SIT brez upoštevanja prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,813.845,30 SIT, 16,759.307 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36/99 z dne 14. 5. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-5465
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čin Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena (50%), tehnična opremljenost
(20%), referenca (30%).

5. Izvajalec, ki mu je bilo dodeljeno na-
ročilo: naročnik je naročilo oddal ločeno in
sicer:

a) Gozdarska zadruga Slovenj Gradec
z.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec - za
zimsko vzdrževanje gozdnih cest.

b) Gozdno gospodarstvo Slovenj Gra-
dec d.d., PE Gradnje, Celjska 7, Slovenj
Gradec - za letno vzdrževanje gozdnih cest.

6. Kraj izvedbe gradbenih del: Mestna
občina Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Javni razpisa je bil objavljen v Urad-

nem listu RS dne 30. 4. 1999, št.
30-31/99, str. 2137.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Št. 11-6/79 Ob-5466
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz razpisnih pogojev , med dru-
gim je ta ponudba glede cene, usposoblje-
nosti in referenc tega podjetja, ter podizva-
jalcev na podobnih objektih zelo ugodna,
tipi ponujene opreme so za naročnika us-
trezni, poleg tega pa ponuja najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bitermo, d.o.o., Portorož,
Obala 114 TPC, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: hlajenje z ventilator-
skimi konvektorji in predelava ogreva-
nja, Upravna stavba Komunale Koper v
Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 7,420.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku je prispelo sedem veljavnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,946.114,05 SIT, 7,420.523 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pod-
jetje Bitermo, d.o.o., je ponudil najnižjo
vrednost po varianti “Funkcionalni ključ z
vsemi deli, ki so potrebna za uspešno oprav-
ljen interni tehnični pregled”.

12.
13. Datum in številka objave razpis v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.

Št. 2304-2/99 Ob-5499
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana, p.p. 2044, telefaks
061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja varovanih
stanovanj – pozidava podstrešja doma
upokojencev v Podbrdu.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za izgradnjo varovanih stanovanj –
pozidavo podstrešja doma upokojencev v
Podbrdu, so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da je bila samo ena ponudba popolna.
Glede na določilo prvega odstavka 41. čle-
na ZJN, Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije ni sprejel sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da
se razpis ponovi pod drugačnimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3652.

Stanovanjski sklad RS

Ob-5500
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lole Ribarja
18, Šoštanj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 50%,
– kvaliteta: 20%,
– varstvo pri delu in organizacija dela:

30%,
skupaj: 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Saning international, d.o.o.,
Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: javni razpis za sanacijo
dimnika bloka 5 v Termoelektrarni Šo-
štanj.

7. Pogodbena vrednost: 158,980.607
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 269,756.886,50 SIT, 158,980.607
SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999,
Ob-811, stran 705.

13.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-5501
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh, Črni
vrh št. 84.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference,
zmogljivost in opremljenost, plačilni pogoji,
rok izvedbe in usklajenost terminskega pla-
na, garancijski rok za izvedena dela in osta-
le posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grif, d.o.o., Idrijska Bela 5,
Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja primarnega
cevovoda – IV. gradbena etapa, 2. faza,
Zadlog–Idrijski log v dolžini 600 m.

7. Pogodbena vrednost: 3,629.896 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,737.164 SIT, 3,629.896 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3628.

Krajevna skupnost Črni Vrh nad Idrijo

Št. 2/99 Ob-5502
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Nova

Gorica, Kidričeva 34c, Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina,
Vipavska c. 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Cen-
tralne kuhinje Vrtca Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 50,960.557
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,991.659,27 SIT, 50,960.557 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3213.

Vrtec Nova Gorica

Ob-5518
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
1000 Ljubljana in Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edino merilo je cena in finančno
ekonomski vpliv na ceno (plačilni roki, obre-
sti, ipd.).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: psihiatrična klinika
Ljubljana – nadomestni objekt:

a) izvedbeno projektiranje – PZI (PID) z
vgradno opremo,

b) izvedba gradbenih, obrtniških in insta-
lacijskih del (GOI) z vgradno opremo.

Studenec 48, Ljubljana-Polje.
7. Pogodbena vrednost:

801,365.150,60 SIT z vključenim PD in
DDV.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
514,075.744,10 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 904,812.343 SIT z vključenim PD in
DDV, 801,365.150,60 SIT z vključenim PD
in DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: name-
ra o javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, dne 29. 6. 1998.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2756.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 41408-1/99 Ob-5464
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, rok izvedbe,
plačilni pogoji, tehnična opremljenost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– asfaltacijska in preplastitvena dela
Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska
ulica 52, Nova Gorica,

– gradbena dela PTGM Vončina Sreč-
ko, s.p., Gor. Kanomlja 23, Sp. Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltacije, preplasti-
tve in gradbena dela na občinskih ce-
stah v Občini Idrija:

– PTGM Vončina Srečko, s.p. – gradbe-
na dela,

– Cestno podjetje Nova Gorica – as-
faltacije in preplastitve.

7. Pogodbena vrednost:
– PTGM Vončina Srečko s.p.:

10,989.295 SIT,
– Cestno podjetje Nova Gorica:

55,635.302 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 04-2895/99 Ob-5308
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbena
cena, ugotovljena usposobljenost in spo-
sobnost ponudnika

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nasi-
pavanje površin v koprskem pristaniš-
ču.

7. Pogodbena vrednost: 77,134.660
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 256.856
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,163.875 SIT, 82,136.814 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Ob-5525
1. Naročnik, poštni naslov: Spekter,

d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, te-
lefaks 0601/26-205.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost storitve, strokovna
usposobljenost, cena, roki izvedbe, reakcij-
ski čas v primeru intervencij, reference, ga-
rancijski čas.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– gradbena dela: 12,617.167 SIT,

10,989.295,50 SIT,
– asfaltacije, preplastit.: 57,688.559

SIT, 55,635.302 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, z dne 23. 4. 1999, Ob-2904.

Občina Idrija
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) vodovodna dela – AQUA Hase Osma-
novič s.p.,

b) elektroinstalacijska dela – Elektroser-
vis Ivo Potočnik s.p.,

c) krovsko-kleparska dela – Anton Ahac
s.p.,

d) mizarska dela – Rihard Hren s.p.,
e) slikopleskarska dela – MIlan Rozin-

ger s.p.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vodo-

vodna dela, elektroinstalacijska dela,
krovsko-kleparska dela, mizarska dela
in slikopleskarska dela.

7. Pogodbena vrednost: vrednost po-
godbenih del bazira na kalkulativnih elemen-
tih ponudbenega predračuna.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) vodovodna dela: 62.700 SIT–62.700

SIT na enoto,
b) elektroinstalacijska dela: 95.625–

94.550 SIT na enoto,
c) krovsko-kleparska dela: 35.630–

41,535 SIT na enoto,
d) mizarska dela: 626.198–626.198

SIT na enoto,
e) slikopleskarska dela: 5.380–7,580

SIT na enoto.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 23-24 z dne 10. 4.
1999, Ob-2593.

Spekter, d.o.o., Trbovlje

Ob-5309
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji:

– bruto mesečna cena in plačilni pogoji,
– bonitete ponudnika,
– ponudba prevoza s primernim vozilom,
– morebitne druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kajič Jože s.p., Podkraj 53,
1430 Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev avtobusnega prevoza delavcev TET,
d.o.o., na delo in z dela.

7. Pogodbena vrednost: 9,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 890.000 SIT/mesečno, 751.173,70
SIT/mesečno.

11., 12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 110-1/93 Ob-5321
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev idejnega projekta ureditev G1-5/286
Arja vas–Celje, pododsek magistrala
Zahod v Celju.

7. Pogodbena vrednost: 8,573.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,600.000 SIT, 8,573.250 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-5322
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CE Design, d.o.o., Križe,
4294 Križe, Senično 56.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
LD+PGD, PZI ureditev regionalne ceste
R1-225/1085 Černivec–Radmirje, sko-
zi Gornji Grad.

7. Pogodbena vrednost: 6,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,282.650 SIT, 6,700.000 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Ob-5363
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, d.d., javno podjetje za pridobi-
vanje lignita, Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za mestni in primestni promet: APS,

d.d., Avtoprevozništvo in servisi, Koroška
64, 3320 Velenje,

– za medkrajevni promet: Koratur, avto-
busni prevoz in turizem, d.d., Perzonali 48,
2391 Prevalje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje prevozov za zaposlene Premogovni-
ka Velenje v:

– mestnem prometu,
– primestnem prometu,
– medkrajevnem prometu.
7. Pogodbena vrednost: 237,835.000

SIT/leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– mestni: 29.500 SIT, 25.532 SIT,
– primestni: 23.000 SIT, 19.222 SIT,
– medkrajevni: 32,384 SIT, 29.640 SIT.
Višina ponudbe izražena v izhodiščnih

cenah za avtodan.
11., 12.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 11/02-99 Ob-5366
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Dravlje, Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev za blago.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter os-

tali komercialni pogoji – do 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki že dobav-
ljajo blago iz tega razpisa vrtcu ali šoli – do
3 točke,

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – do 2 toč-
ki,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – do 2 točki,

– lastna proizvodnja oziroma proizvod-
nja domačega proizvajalca – do 2 točki,

– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – do 1 točke,

– posebne ugodnosti s čim daljšim pla-
čilnim rokom – do 1 točke,

– posebne ugodnosti ponudnika (super
rabati) – do 1 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Pomurka trženje Ljubljana, d.o.o., Par-
mova 45, 1000 Ljubljana,

b) Toro mesni butik, d.o.o., Brilejeva 12,
1117 Ljubljana,

c) Emona mesna industrija Zalog, d.d.,
Agrokombinatska 63, 1260 Zalog,

d) Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgo-
vina Ljubljana, Slovenčeva ulica 25, p.p.
3270, 1001 Ljubljana,

e) Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka-Mengeš,

f) Droga Portorož, d.d., Obala 27, 6320
Portorož,

g) Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica,

h) Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1211 Ljubljana-Šmartno,

i) Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomirci.

Kraj dobave: Osnovna šola Dravlje, Klop-
čičeva 1, 1117 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sukce-
sivna dobava prehrambenih izdelkov za
šolsko malico in kosila za del javnega
naročila, in sicer za skupine: meso in mesni
izdelki, ribe in konzervirane ribe, olja in iz-
delki, žita, mlevski izdelki in testenine, sve-
ža zelenjava in suhe stročnice ter sveže
sadje.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-
nost 13,139.260,40 SIT/leto.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano po delih brez podizvajalcev.
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9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– meso in mesni izdelki: 7,552.483 SIT,

4,663.233 SIT (delna ponudba),
– ribe in konzervirane ribe: 903.315 SIT,

897.235 SIT,
– olje in izdelki: 637.091 SIT, 94.640

SIT (delna ponudba),
– žita, mlevski izdelki in testenine:

2,288.649,85 SIT, 365.700 SIT (delna po-
nudba),

– sveža zelenjava in suhe stročnice:
1,442.103 SIT, 1,024.800 SIT,

– sveže sadje: 1,492.838 SIT, 162.225
SIT (delna ponudba).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Št. 70/99, Ob-2647.

Osnovna šola Dravlje

Št. 096-12/99 Ob-5314
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Murska Sobota, Slovenska ulica 2.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, kvaliteta, reference in cena

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 6,524.716
SIT/leto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

7,041.182 SIT, 6,524.716 SIT (na leto).
11., 12., 13.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-11/99 Ob-5315
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Novo mesto, Kandijska 21.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za dostavo malic za delavce naroč-
nika (s prevzemom delavke).

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: neuspel razpis zaradi neizpolnjevanja
razpisnih pogojev.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: obja-
va razpisa dne 14. 5. 1999, Ob-3637

12., 13.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 90335-7/1999-4 Ob-5316
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: naročilo ni
dodeljeno v skladu s prvim odstavkom 34.
člena ZJN. Ponudbo je predložil samo en
ponudnik.

5.
6. Vrsta in obseg del:
– razrez sloja zajetih zemljepisnih

imen iz listov TTN 10 na liste TTN 5,
– vzdrževanje programske opreme in

podatkov Registra zemljepisnih imen.
7. 
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: ni podi-
zvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 90425-5/1999-4 Ob-5317
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. 
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: naročilo ni
dodeljeno v skladu s prvim odstavkom 34.
člena ZJN. Ponudbo je predložil samo en
ponudnik.

5.
6. Vrsta in obseg del:
– zajem zemljepisnih imen iz teme-

ljih topografskih načrtov v merilu
1: 5.000,

– dodatni zajem zemljepisnih imen iz
topografske karte v merilu 1:50.000,

– zajem zemljepisnih imen iz pregled-
ne karte v merilu 1:250.000.

7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: ni podi-
zvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Ob-5516

1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponderirana merila za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika:

1. cena, plačilni pogoji (0,90),
2. doba opravljanja dejavnosti, ki je

predmet javnega naročila (0,40),
3. reference ponudnikov v RS (0,70).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gojmir Meško, dipl. gr. inž.,
sodno zapriseženi izvedenec in cenilec
gradbene stroke, Gimnazijska 28, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va cenilnega poročila – ceniter promet-
ne vrednosti nepremičnin.

7. Pogodbena vrednost: 207.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 350.457 SIT, 207.000 SIT.
11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-5517
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponderirana merila za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika:

1. cena (0,95),
2. plačilni pogoji (0,60),
3. kadrovska usposobljenost ponud-

nika (0,85),
4. reference predvidenih izvajalcev

javnega naročila (0,95),
5. poslovna zanesljivost ponudnika

(0,85),
6. doba opravljanja dejavnosti, ki je

predmet javnega naročila (0,60),
7. reference ponudnikov v RS (0,60).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIZ-Inženiring, podjetje za
pripravo in izvedbo instalacij, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje strokovnega nadzora nad izvaja-
njem gradbeno-obrtniških ter instalacij-
skih del z vgradno opremo.

Investicija obsega novogradnjo nado-
mestnega objekta Psihiatrične klinike Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,543.800 SIT, 7,800.000 SIT.
11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 037-1/99 Ob-5480
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, številka tele-
faksa 178-55-96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: po 3.
točki prvega odstavka.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): glede na licenčne pogoje je
možen nakup samo pri dobavitelju strojne
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Altech d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: OEM licence za Windows
in Word, 520.

7. Pogodbena vrednost: 3,450.720
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-5272
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
dobavitelju, firmi Westinghouse, ker je edi-
na sposobna za dobavo rezervnih delov čr-
palke za WP evaporator in je verificirana kot
edina na podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 10. junij, 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope, s.p.r.l. Boulevard Paepsem, 20,
1070 Brussels, Belgium.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli črpalke za
WP evaporator – 6 kom.

7. Pogodbena vrednost: 9,278.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-51/99 Ob-5368
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: strokovna
komisija za izvedbo javnega naročila, ki je
bila imenovana s sklepom o pričetku odda-
je javnega naročila št. 404-08-51/99 z dne
25. 2. 1999, je na podlagi prejete doku-
mentacije ugotovila, da je za izdelavo hla-
dilnih ventilatorjev za tank M-84 usposob-
ljen samo en ponudnik. Na podlagi te ugo-
tovitve je strokovna komisija odločila, da
odda zadevno javno naročilo po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št. 404-
08-51/99 z dne 4. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Turboinštitut, p.o., Rovšni-
kova 7, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Uprava za logistiko, Tehnični zavod,
Centralno-tehnično skladišče, Leskovškova
7, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: hladilni ventilatorji za
tank M-84.

7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-201/99 Ob-5369
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardelejva ploščd 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa po 55.
člena zakona o javnih naročilih: strokovna
komisija za izvedbo javnega naročila, ki je
bila imenovana s sklepom o pričetku odda-
je javnega naročila št. 404-08-201/99 z
dne 28. 5. 1999, je na podlagi prejete
dokumentacije ugotovila, da je za opravlja-
nje storitve popravila in rektifikacije name-
rilnih naprav na havbici 105 mm M2A1 us-
posobljen samo en ponudnik. Na podlagi
te ugotovitve je strokovna komisija odloči-
la, da odda zadevno javno naročilo po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-201/99 z 28. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Finomehanika Branko Mu-
šič, s.p., Ljubljanska 76, Domžale.

6 (a)  Kraj dobave Ministrstvo za obram-
bo RS, Uprava za logistiko, Tehnični zavod,
Centralno-tehnično skladišče, Leskovškova
7, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga: namerilne
naprave na havbici 105 mm M2A1,

7. Pogodbena vrednost: 2,540.025 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 512/2057-647 Ob-5522
V javnem razpisu po 55. členu ZJN –

naročilo objave dodelitve javnega naročila
storitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4535, se spre-
meni 6. točka in se pravilno glasi:

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
graditev sistema video nadzora DEM z
opremo na HE Vuzenica.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Ob-5273
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): materialni in formalni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Libra KG, d.o.o., Šmartin-
ska ul. 130, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta za električne instalacije
razsvetljave, opreme in tehnologije ter
klimatizacije za obnovitvena dela v sejni
sobi na Magistratu.

7. Pogodbena vrednost: 1,398.857 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,488.700 SIT, 1,398.867 SIT.
11.

Mestna občina Ljubljana

Ob-5274
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. in 8.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 7. in 8. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projektantske storitve za cevovodni si-
stem za postavitev dveh plinskih turbin
(2×114 MW) v TE Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 8,6 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
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Ob-5441
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v TE Trbovlje že od leta 1968
dalje EIMV Ljubljana izvaja na el. napravah
visoke, srednje in nizke napetosti periodič-
ne meritve, ugotavlja stanja naprav in sklo-
pov, vrši analize ter diagnostiko, spremlja
preostalo življenjsko dobo kritičnih kompo-
nent in skrbi za zagotavljanje kakovosti za
nemoteno obratovanje elektrarne.

Glede na izkazane reference, izkušnje
na izvajanju tovrstnih del, razpolaganje s ka-
dri in potrebno merilno opremo ter na pod-
lagi pridobljenih ustreznih pooblastil Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti smatra-
mo, da je EIMV Ljubljana ekskluzivni izvaja-
lec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje periodičnih meritev in preiz-
kusov na VN in NN napravah Termoelek-
trarne Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.

8., 9., 10.,11.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 001-1/99 Ob-5355
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
1. odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): predmet naročila so ne-
standardne intelektualne storitve, potrebne
pri oblikovanju pravnih rešitev statusa orga-
nizacije za standardizacijo v RS in oblikova-
nju ustreznih zakonskih določb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Inštitut za javno upravo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovna pravna pomoč pri oblikova-
nju pravnih rešitev statusa organizacije
za standardizacijo v RS in oblikovanje
ustreznih zakonskih določb v zvezi s
tem.

7. Pogodbena vrednost: 2,130.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 22-94/99 Ob-5493
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarstvenih in telekomunikacijskih na-
prav Ljubljana, Trg OF 7/II, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično uspo-
sobljeno in razpolaga s pravicami intelek-
tualne lastnine za sistem ROSP.

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
PAP Telematika, d.d., ki je tudi razvijalec,
konstruktor in proizvajalec te opreme in raz-
polaga z intelektualno lastnino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– PAP Telematika, d.d., Ljubljana, Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
menjava mehanskih signalov s svetlob-
nimi na postajah Metlika in Črnomelj s
sistemom ROSP.

7. Pogodbena vrednost: 53,922.937,99
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-5494
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
da je za izvedbo javnega naročila usposob-
ljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo in ustreznimi stro-
kovnimi kadri. Komisija tudi ugotavlja, da je
to nestandardna intelektualna storitev, pri
kateri cena ni bistveno merilo za izbiro izva-
jalca, naročila pa ni mogoče določiti brez
sodelovanja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovna podpora za dela na grafični
postaji s programskim paketom ACAD.

7. Pogodbena vrednost:
10,270.014,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-5495
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
promet in zavod za varstvo okolja, Prešer-
nova 27, 3000 Celje, faks 063/441-800.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za dodeljeno naročilo je izvajalec
solastnik dela tehnične opreme ekološko
informacijskega sistema in ima uradno priz-
nano usposobljenost za izvajanje imisijske-

ga monitoringa – omenjena institucija je edi-
na usposobljena zagotavljati kontinuirano iz-
vajanje monitoringa, saj ima bazo podatkov
o imisijah na območju občine, ustrezno me-
rilno opremo in ustrezno izšolane kadre.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje meritev onesnaženosti zraka z
SO2, Nox, CO, inhalabilnih delcev na
obstoječi avtomatski merilni postaji in
vzdrževanje postaje – kontinuirano celo
leto.

7. Pogodbena vrednost: 10,369.676
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Mestna občina Celje

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 70/99 Ob-5275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za sluh in govor Maribor, Vi-
narska 6, Maribor, tel. 062/228-53-40,
faks 062/228-53-63.

2. (a) Kraj dobave: Vinarska 6, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. sadje,
IV. zelenjava,
V. zmrznjena živila,
VI. meso in mesni izdelki,
VII. ribe,
VIII. perutnina,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine,
X. ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

6,100.000 SIT po skupinah:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slašči-

čarski izdelki – 905.000 SIT,
II. melko in mlečni izdelki – 1,040.000

SIT,
III. sadje – 270.000 SIT,
IV. zelenjava – 437.000 SIT,
V. zmrznjena živila – 150.000 SIT,
VI. meso in mesni izdelki – 1,800.000

SIT,
VII. ribe – 201.000 SIT,
VIII. perutnina – 290.000 SIT,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine –

120.000 SIT,
X. ostalo prehrambeno blago – 887.000

SIT.
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3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 1999
do 31. 8. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Center za sluh in govor
Maribor, Vinarska 6, Maribor, v računo-
vodstvu pri Majdi Hanžekovič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do vključno 9. 7. 1999
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51800-603-30281 s pripisom Za razpisno
dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 14. 7. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center za sluh in govor Ma-
ribor, Vinarska 6, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1999 ob
12. uri na sedežu naročnika.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije (potrdilo so-
dišča), samostojni podjetniki predložio potr-
dilo davčnega urada oziroma pristojnega
urada upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;

2. da ima veljavno registracijo (izda
sodišče, kjer je družba registrirana) samo-
stojni podjetniki predložijo priglasitev pri
davčnem uradu, kjer je sedež s.p.;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom (potrdilo pri-
stojnega davčnega urada);

5. da je v zadnjih dveh letih oskrboval
vsaj dva javna zavoda ali proračunske po-
rabnike in ima z njimi sklenjene veljavne
pogodbe;

6. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
7. da bo dostava fco skladišče - raz-

loženo;
8. da bo mesečno dostavljal cenike;
10. da bo odzivni čas en delovni dan;
11. da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorec blaga;
12. da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisne vrednosti sku-
pine, za katero se javlja na razpis;

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

1. ugodna končna cena,
2. kakovost blaga,
3. reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj”, številko uradnega lista, kjer je bil objav-
ljen razpis ter navedbo predmeta naročila.
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih. S po-
nudniki, katerim bo naročnik priznal spo-
sobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o do-
bavah blaga pod pogoji navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo
ponudbo za eno ali več skupin blaga oziro-
ma enega ali več artiklov iz posamezne sku-
pine.

10.
Center za sluh in govor Maribor

Št. 351 Ob-5426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Sežana, Jo-
žeta Pahorja 1, Sežana, tel. 067/344-447,
faks 067/344-446.

2. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Sežana, Jožeta Pahorja 1, Sežana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila in papirna konfek-
cija po skupinah:

1. detergenti za strojno in ročno po-
mivanje posode: 500.000 SIT,

2. čistila za vzdrževanje tal: 400.000
SIT,

3. pralni prašek za strojno pranje pe-
rila: 800.000 SIT,

4. tekoče milo za umivanje rok:
600.000 SIT,

5. ostala čistila: 1,600.000 SIT,
6. otroške plenice za enkratno upora-

bo: 1,650.000 SIT,
7. papirnate brisače, toaletni papir in

serviete: 900.000 SIT.
Vrednost blaga po posameznih skupi-

nah je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 6,450.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vzgojno-varstveni zavod
Sežana – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 28.6.1999 do vključno 9. 7. 1999 vsak
delovnik od 9. do 12. ure v tajništvu Vzgoj-
no-varstvenega zavoda v Sežani.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51420-603-31497 – za razpisno dokumen-
tacijo ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovnik od 9. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Vzgojno-varstvenega zavoda
Sežana najkasneje 16. 7. 1999 do 14. ure,
ne glede na to ali bodo oddane osebno ali
po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Se-
žana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, z
oznako “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis
za dobavo čistil in papirne konfekcije – za
skupine: (navedite skupine čistil in papirne
konfekcije za katere oddajate ponudbo)”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 1999 ob
10. uri na sedežu naročnika v Sežani, Jože-
ta Pahorja 1.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najamnj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 30 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena ob enaki ali višji

kakovosti blaga,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Vzgojno-varstveni zavod Sežana

Ob-5511
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Po-
lje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sanitetni material:

a) obvezilni material,
b) seti,
c) nega rane,
d) inkontinenčni program,
e) rokavice za enkratno uporabo,
f) zaščitna operacijska oblačila,
g) aspiracijski material,
h) brizge,
i) kanile in igle,
j) sistemi,
k) sonde,
l) črevesne cevke,
m) urinski katetri in vrečke,
n) rezila,
o) kemikalije,
p) testi,
r) ostali potrošni material,
s) laboratorijski material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

36,680.000 SIT po skupinah:
a) obvezilni material: 4,800.000 SIT,
b) seti: 2,300.000 SIT,
c) nega rane: 4,000.000 SIT,
d) inkontinenčni program: 16,000.000

SIT,
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e) rokavice za enkratno uporabo:
1,700.000 SIT,

f) zaščitna operacijska oblačila: 100.000
SIT,

g) aspiracijski material: 50.000 SIT,
h) brizge: 2,300.000 SIT,
i) kanile in igle: 1,100.000 SIT,
j) sistemi: 200.000 SIT,
k) sonde: 25.000 SIT,
l) črevesne cevke: 10.000 SIT,
m) urinski katetri in vrečke: 120.000 SIT,
n) rezila: 25.000 SIT,
o) kemikalije: 900.000 SIT,
p) testi: 350.000 SIT,
r) ostali potrošni material: 1,500.000

SIT,
s) laboratorijski material: 1,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo do vključ-
no 5. 7. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 50103-603-40397, vir-
mansko nakazati znesek 20.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis – saniteta”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, pritličje, soba vodje pla-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne osebe, ki so registrirane za de-
javnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz for-
malne ustreznosti ponudb predložiti vsa do-
kazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji in navedene v obrazcu B
00.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v zakonskem roku.

Ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-5512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Po-
lje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

a) sadje in zelenjava,
b) kruh in pekovsko pecivo,
c) mlevski izdelki, riž in testenine,
d) mleko in mlečni izdelki,
e) meso in mesni izdelki,
f) perutnina in perutninski izdelki,
g) splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

100,260.000 SIT po skupinah:
a) sadje in zelenjava: 22,360.000 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo: 13,700.000

SIT,
c) mlevski izdelki, riž in testenine:

3,000.000 SIT,
d) mleko in mlečni izdelki: 12,000.000

SIT,
e) meso in mesni izdelki: 25,500.000

SIT,
f) perutnina in perutninski izdelki:

10,000.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago:

13,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo do vključ-
no 5. 7. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 50103-603-403974, vir-
mansko nakazati znesek 20.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis – prehrana”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, pritličje, soba vodje pla-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne osebe, ki so registrirane za de-
javnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz for-
malne ustreznosti ponudb predložiti vsa do-
kazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v zakonskem roku.

Ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-5513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Po-
lje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo do vključ-
no 5. 7. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 50103-603-403974, vir-
mansko nakazati znesek 10.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis – pisarniški material”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 8. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, pritličje, soba vodje pla-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne osebe, ki so registrirane za de-
javnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz for-
malne ustreznosti ponudb predložiti vsa do-
kazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji in navedene v obrazcu
B 00.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v zakonskem roku.

Ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Psihiatrična klinika Ljubljana
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-5367
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje radijskih
postaj in pozivnikov ter klima naprav.

Ocenjena vrednost: 6,500.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: različne lokacije v RS.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: sep-

tember 1999–september 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovnik med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 67/99/A), na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 07. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj, ponudba PUS
67/99/A – vzdrževanje sistemov in opreme
zvez in javnega alarmiranja”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1999 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

8.,
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): merila za dodelitev naročila:

– cena,
– lastna servisna služba,
– certifikat o kalibraciji merilnih instru-

mentov.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 24, kont. oseba Marinko Valentin, tel.
061/171-22-71.

11.
Ministrstvo za obrambo

Ob-5514
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: laboratorijske storitve,
letna ocenjena vrednost 22,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: sedež ponudnika, ki mu
je sposobnost priznana in konkretno naroči-
lo dodeljeno.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev sukcesivno.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, upravna zgradba,
Branka Gombač.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 5. 7. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št. 50103-603-403974, vir-
mansko nakazati znesek 10.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis – laboratorijske storitve”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno predložiti najkasneje do 2. 8. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje,
upravna zgradba, Branka Gombač.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1999 ob 9.
uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, upravna
zgradba, pritličje, soba vodje plana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: prijavijo se lahko pravne ose-
be, ki so registrirane za dejavnost, ki je
predmet razpisa in imajo vsa predpisana do-
voljenja za opravljanje dejavnosti.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): ponudniki morajo v dokaz formalne
ustreznosti ponudb predložiti vsa dokazila,
obrazce in izjave, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji in navedene v obrazcu B 00.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v zakonskem roku.

Ponudniki lahko za dodatno obrazložitev
prevzete razpisne dokumentacije zaprosijo
pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Javni razpisi

Popravek

Ob-5508
V javnem razpisu za podelitev koncesije

za distribucije omrežnega plina, objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999, Ob-4866, se v 9. točki doda nov
odstavek z naslednjo vsebino:

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Krško, Oddelku za gos-
podarsko infrastrukturo, vsak delovni dan v
času trajanja razpisa, ob predložitvi dokazila
o plačilu nadomestila za materialne stroške

v višini 30.000 SIT, ki jih ponudnik poravna
na žiro račun Občine Krško, št. 51600-
630-13042.

Občina Krško

Št. 27/99 Ob-5356
Na podlagi določil 27. člena zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 62/96 ni 11/98), spora-
zuma o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Bosne in Hercegovine, ob-
javljen v Uradni list RS, št. 4/96 in na pod-
lagi Protokola prvega zasedanja skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sode-
lovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno
in Hercegovino z dne 13. 5. 1999, Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Bosno in Hercegovino v letih 2000

in 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: – sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in bosanskih raziskoval-
cev, ki izvajajo skupne raziskovalne projek-
te in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 – 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezovati
na projekte temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja oziroma na razvojno-tehnološke pro-
jekte, financirane v okviru nacionalno-razisko-
valnega programa (Uradni list RS, št.8/95),
ali s strani Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo sofinancirane mednarodne projekte;

4. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in bosanskem

nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratke življenjepise slovenskega in bo-

sanskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je dve leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2000.
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8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med RS ter BiH v letih 2000 in 2001”,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do
vključno 15. oktobra 1999 do 15. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 20. oktobra 1999 v prostorih Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni do konca decembra 1999.

11. Partner iz BiH mora prav tako oddati
prijavo na eni od pristojnih ustanov:

Zavod za mednarodno znanstveno, teh-
nično, izobraževalno, kulturno in športno so-
delovanje, Sarajevo; Federalno ministrstvo za
znanost, izobraževanje, kulturo in šport, Mo-
star; Ministrstvo za znanost in kulturo Republi-
ke Srbske, Banja Luka; Ministrstvo za izobra-
ževanje Republike Srbske, Banja Luka.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telji dvignejo vsak delovnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za med-
narodno znanstveno in tehnološko sodelova-
nje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Trg OF 13, tel.: 178-46-00, oziroma je
dostopna na internetu. Vse dodatne informa-
cije pri Slavi Krušič (tel. 178-46-71).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 27/99 Ob-5356
Na podlagi določil 27. člena zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 62/96 ni 11/98), spora-
zuma o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Makedonije, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 12/95 in na podlagi protokola
sedmega zasedanja skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedo-
nijo z dne 25. 9. 1998, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg
OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo v letih 2000

in 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: – sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in makedonskih razisko-
valcev, ki izvajajo skupne raziskovalne pro-
jekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 – 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezovati
na projekte temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja oziroma na razvojno-tehnološke pro-
jekte, financirane v okviru nacionalno-razisko-
valnega programa (Uradni list RS, št.8/95),
ali s strani Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo sofinancirane mednarodne projekte;

4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in makedon-

skem nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratke življenjepise slovenskega in ma-

kedonskega nosilca projekta z najpomem-
bnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2000.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med RS in Makedonijo v letih 2000 in
2001”, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do
vključno 29. oktobra 1999 do 14. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo komisija za odpiranje vlog odpr-
la 4. novembra 1999 v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni do konca decembra 1999.

11. Partner iz Makedonije mora prav ta-
ko oddati prijavo na svojem pristojnem mini-
strstvu.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telji dvignejo vsak delovnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za med-
narodno znanstveno in tehnološko sodelova-
nje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Trg OF 13, tel.: 178-46-00, oziroma je
dostopna na internetu. Vse dodatne informa-
cije pri Slavi Krušič (tel. 178-46-71).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 663-05-492/99 Ob-5352
Na podlagi 40.a člena zakona o izvrše-

vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 5., 7.
in 8. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

javni razpis
za spodbujanje razvoja programov na

področju socialnega varstva v Sloveniji

Predmet razpisa je sofinanciranje:
1. programov usposabljanja prostovolj-

cev za delo na področju socialnega varstva,
2. priprave modelov strokovnega dela,

še zlasti za programe:
(a) sekundarne preventive,
(b) dela z mladostniki, ki niso vključeni v

redno šolanje,
(c) zagovorništva,
(d) obravnave socialne problematike, po-

vezane z uživanjem drog,
(e) dnevnih centrov in klubske dejavno-

sti, ki vzpodbujajo proces socialnega vklju-
čevanja različnih skupin ljudi,

(f) druge inovativne programe.
3. sofinanciranje zagonskih stroškov za

delovanje:
(a) programov materinskih domov in za-

vetišč za žrtve nasilja,
(b) programov zavetišč za brezdomce,
(c) programov stanovanjskih skupin in

dnevnih centrov za ljudi z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

(d) programov stanovanjskih skupin oziro-
ma bivalnih skupnosti, namenjenih omogoča-
nju čimbolj neodvisnega življenja invalidov,

(e) programov reševanja socialne prob-
lematike, povezane z uživanjem drog,

(f) programov, namenjenih kratkotrajni
oskrbi in obravnavi otrok s težavami v odraš-
čanju,

(g) programov svetovanja za otroke s te-
žavami v odraščanju,

(h) programov svetovanja družinam v krizi.
Sredstva pod točko 1. so namenjena so-

financiranju usposabljanja prostovoljcev, ki
bodo potekala v obdobju od objave razpisa
dalje in niso del strokovnega izobraževanja in
usposabljanja, ki ga načrtuje in organizira
Socialna zbornica Slovenije. Sofinancirana
bodo usposabljanja, ki prostovoljcem nudijo
osnovna in specifična znanja za prostovoljno
delo na področju socialnega varstva.

Sredstva pod točko 2. so namenjena
sofinanciranju priprave modelov strokovne-
ga dela v programih. Za model strokovnega
dela, ki bo sofinanciran iz tega razpisa se
štejejo tisti modeli strokovnega dela v pro-
gramih, ki se v Sloveniji še ne izvajajo. Pred-
met razpisa je tudi utemeljena in bistvena
modifikacija že obstoječega modela stro-
kovnega dela. Priprava modela strokovne-
ga dela mora vsebovati analizo potreb po
določenem programu, izdelavo teoretičnih
strokovnih izhodišč, načrt izvedbe progra-
ma, pilotsko izvedbo programa in evalvacijo
pilotske izvedbe programa. Sestavni del mo-
dela je lahko tudi usposabljanje strokovne-
ga kadra, promocija programa in druge de-
javnosti, ki so potrebne za pripravo na izva-
janje programa. Izvajanje programov po že
obstoječih modelih strokovnega dela ni
predmet razpisa po tej točki.

Sredstva pod točko 3. so namenjena so-
financiranju zagonskih stroškov za funkcio-
nalno usposobitev objekta za delovanje pro-
grama, nabavo dodatne opreme, ki je nujna
za začetek delovanja programa, usposablja-
nje, plačilo strokovnega dela in materialne
stroške za začetek izvajanja programa.

II. Orientacijska vrednost sredstev razpi-
sa 70,000.000 SIT.

III. Rok izvedbe: v letu 1999 oziroma
skladno z določili pogodb, ki jih bo Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve skle-
nilo z izbranimi ponudniki.
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IV. Pogoji
Splošni pogoji za obravnavo prijav na raz-

pisu.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:

– programe izvajajo v Republiki Sloveniji,
– so registrirane za opravljanje socialno

varstvene dejavnosti in imajo to dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali imajo
šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
za programe pod točko 1. pa se lahko prija-
vijo tudi pravne in fizične osebe, registrirane
za opravljanje izobraževalne dejavnosti.

– predložijo v celoti izpolnjen predpisan
obrazec, ki je del razpisne dokumentacije,

– jih Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve za isti program oziroma na-
men ne sofinancira na podlagi druge po-
godbe.

V. Kriteriji za izbor, merila za dodelitev
sredstev in način sofinanciranja

1. Kriteriji:
(a) za izbor programov usposabljanja

prostovoljcev:
– skladnost programa usposabljanja s ci-

lji razvoja socialnega varstva,
– usklajenost vsebine usposabljanja s

konkretnimi cilji prostovoljnega dela v posa-
meznem projektu,

– pomembnost dodatno pridobljenih
znanj in spretnosti za konkretno prostovolj-
no delo,

– reference izvajalcev usposabljanja,
– višina in struktura stroškov.
(b) za izbor modelov strokovnega dela:
– skladnost ciljev načrtovanega progra-

ma s cilji razvoja socialnega varstva,
– strokovna utemeljenost zamisli,
– izdelana strategija za analizo potreb,

pripravo in implementacijo programa,
– možnosti za pilotsko izvedbo in evalva-

cijo programa,
– kvaliteta in izvedljivost modela,
– razvojna vizija,
– reference načrtovalcev programa,
– višina in struktura stroškov.
(c) za sofinanciranje zagonskih stroškov

za delovanje programa:
– skladnost ciljev programa s cilji razvo-

ja socialnega varstva,
– dolgoročno zastavljen program in raz-

vojna vizija,
– reference izvajalcev programa,
– kvaliteta in izvedljivost programa,
– realna finančna konstrukcija programa

z razvidno strukturo stroškov,
– zagotovljeni drugi sofinancerji progra-

ma,
– potrebe po delovanju programa v oko-

lju,
– pravno-formalna jasnost in stabilnost

najemnega razmerja ali lastništva nepremič-
nine, v katerem se izvaja program.

2. Merila za dodelitev sredstev:
Ministrstvo bo sredstva za programe us-

posabljanja prostovoljcev dodelilo do višine
50% predvidenih materialnih stroškov ter
sredstva za izvajalce usposabljanja do viši-
ne 1200 SIT na uro.

Sredstva za pripravo modelov dela v pro-
gamih bodo dodeljena do višine 75% pred-

videnih materialnih stroškov ter sredstva za
plačilo dela do 1200 SIT na uro.

Zagonska sredstva za delovanje progra-
mov se bodo dodeljevala do višine 75% pred-
videnih materialnih stroškov ter sredstva za
plačilo dela do 1200 SIT na uro.

3. Način sofinanciranja:
Komisija bo po pregledu in oceni po-

nudb predlagala višino dodeljenih sredstev.
Na podlagi sklepa ministra o izboru progra-
mov bodo sklenjene pogodbe z izvajalci o
sofinanciranju programov v letu 1999.
Sredstva bodo dodeljena v enem ali dveh
obrokih.

Sredstva za izvedbo programov uspo-
sabljanja prostovoljcev bo Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, v skladu s
pogodbo, nakazalo po prejetem poročilu o
izvedenem usposabljanju ali po poročilu o
pripravi za izvedbo.

Sredstva za sofinanciranje modelov stro-
kovnega dela bo Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, v skladu s pogodbo,
nakazalo po prejetem poročilu, ki bo vsebo-
valo analizo potreb po programu, izdelana
teoretična strokovna izhodišča, načrt izved-
be programa ter vsaj načrt izvedbe in eval-
vacije pilotske izvedbe programa. S pogod-
bo bo izvajalec zavezan k izvedbi ter evalva-
ciji pilotskega programa.

Zagonska sredstva za delovanje progra-
ma bo Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve v skladu s pogodbo nakazalo po
prejetem zahtevku.

VI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na

obrazcu 99A “Prijava na javni razpis za
spodbujanje razvoja programov na področju
socialnega varstva v Sloveniji”.

Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo (Obrazec 99A, vzorec pogodbe) na
recepciji Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje,
Ljubljana ali na internetu na naslovu http://
www.sigov.si/mddsz/index.htm.

Kompletna ponudba vsebuje naslednje
elemente:

(a) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
99A), z vsemi zahtevanimi podatki v obraz-
cu in s prilogami,

(b) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,

(c) odločba ali sklep o registraciji,
(d) ustanovitveni akt ali potrjen statut, če

ponudnik nima šifre podrazreda 85.3,
(e) izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-

cijo pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ozna-
čeno z vidno oznako v levem zgornjem kotu
na prednji strani kuverte, in sicer: “Ne
odpiraj – javni razpis za spodbujanje
razvoja”.

Vsak posamezni program, je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predloži-
ti v posebni kuverti, označeni na način, pred-
pisan v tej točki.

Ponudbe z več programi v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja, kot nepravilno
označene, izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja. Izločene bodo tudi vse ponud-
be, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu 99 A, ki je del razpisne dokumen-
tacije.

Rok za oddajo ponudb je do 27. 8.
1999.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite pri Borutu Grabrijanu, tel.:
061-178-3459 ali g. Petru Stefanoskem,
tel.: 061/178-33-87.

4. Nepravilno označene ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora
biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen
pošiljatelj.

5. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb, ki bodo prispele na ministrstvo do
27. 8. 1999, dne 1. 9. 1999 Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve ob 12. uri
v sobi št. 28.

6. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za leto 1999,
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-5491
Na podlagi 4. točke 3. člena odredbe o

načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nastanka priročnika
za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih
1. Ime, naziv in sedež uporabnika: Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Nada Po-
žar Matijašič (tel. 1317-136), Mojca Miklav-
čič, (tel. 1785-211) in Vincenc Filipčič (tel.
1333-266).

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje nastanka pri-
ročnika za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih.

Predmet tega razpisa je priprava in izda-
ja priročnika za vzgojiteljice v vrtcih, ki bi
vključeval vsa področja dejavnosti v vrtcu in
sicer so to: gibanje, jezik, umetnost, druž-
ba, narava in matematika. Hkrati naj bi pri-
ročnik pokril tudi uvodni del kurikula.

Kurikulum za vrtce je naveden na inter-
net naslovu: http://www.mss.edus.si/, sa-
mostojno.

3. Razpisna dokumentacija: vsi intere-
senti lahko dvignejo dokumentacijo vsak
dan od 10. do 14. ure na naslovu Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, v vložišču, soba št. K1 v kleti
stavbe (telefon: 1785-210).

Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo, je za po-
samezna odpiranja sledeči:

– za prvo odpiranje je 2. 9. 1999,
– za drugo odpiranje je 7. 10. 1999,
– za tretje odpiranje je 4. 11. 1999.
Ponudnik lahko dobi vse informacije v

zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k raz-
pisni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenega roka za dvig razpisne
dokumentacije pošljejo vprašanja v zvezi z
razpisom in razpisno dokumentacijo na te-
lefaks št. 1785-369 oziroma e-mail: moj-
ca.miklavcic@mss.edus.si ali na e-mail:
vincenc.filipcic@guest.arnes.si.

Ponudniki bodo odgovore na zastavljena
vprašanja prejemali sproti, najkasneje v ro-
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ku 10 dni po prejemu vprašanja pri naročni-
ku. Po zadnjem roku za pojasnila k razpisni
dokumentaciji pa bodo ponudniki najkasne-
je v roku 5 dni prejeli vse odgovore na za-
stavljena vprašanja.

4. Splošni pogoji: na ta razpis se lahko
prijavijo založniki (v nadaljnjem besedilu: po-
nudniki).

Ponudba kot tudi celotna ponudbena do-
kumentacija, razen reklamnega gradiva, mo-
ra biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku ter oštevilčena.

Ponudba bo veljavna v primeru, da po-
nudnik do predpisanega roka za oddajo po-
nudbe v javnem razpisu predloži vse doku-
mente in sicer:

a) razpisni obrazec 0, ki vsebuje: naved-
bo števila strani, ki sestavljajo ponudbo, ka-
zalo ponudbe, izjavo ponudnika, da vse ko-
pije dokumentov, ki so priloženi ponudbi
ustrezajo originalom in izjavo ponudnika, da
vse navedbe, ki jih je podal v svoji ponudbi,
ustrezajo dejanskemu stanju, mora biti žigo-
san in podpisan s strani odgovorne osebe
ponudnika;

b) podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov;

c) obrazca BON1, BON2 ali obrazec
BON3, izdane največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka za oddajo ponudb;

d) izpolnjen razpisni obrazec 1 iz doku-
mentacije za sofinanciranje nastanka priroč-
nika za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih s
podatki o ponudniku;

e) izpolnjen razpisni obrazec 2 s podatki
o priročniku. Kolikor se ponudnik prijavi na
razpis z več priročniki, mora k vsakemu pri-
ložiti poleg razpisnega obrazca 2 tudi razpi-
sni obrazec 3 in razpisni obrazec 4 ter
obrazložitev vsebine priročnika, v skladu s
točko f;

f) obrazložitev vsebine posameznega pri-
ročnika oziroma izdelan koncept;

g) izpolnjen razpisni obrazec 3 s podatki
o avtorju/avtorjih priročnika. Kolikor je več
avtorjev, lahko ponudnik fotokopira razpisni
obrazec 3 tolikokrat, da navede vse avtorje
posameznega priročnika;

h) zpolnjen razpisni obrazec 4 z naved-
bo terminskega plana izdaje posameznega
priročnika;

i) izpolnjen razpisni obrazec 5, ki je izja-
va, da se ponudnik strinja z v dokumentaciji
priloženo pogodbo in s posebnimi pogoji,
navedenimi v tej pogodbi;

j) podpisan in parafiran razpisni obrazec
6, ki je osnutek pogodbe z založniki;

k) izpolnjen razpisni obrazec 7 z naved-
bami referenc ponudnika;

l) potrjen razpisni obrazec 8, kjer so na-
vedena merila za izbor;

m) propagandno in ostalo gradivo.
5. Merila za izbiro
Ministrstvo bo sofinanciralo največ dva

priročnika za vzgojiteljice in vzgojitelje.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-

vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– reference založnika pri zalaganju uč-
benikov in priročnikov na področju vzgoje in
izobraževanja,

– obrazložitev vsebine priročnika oziro-
ma izdelan koncept priročnika,

– rok izdelave oziroma izdaje posamez-
nega prijavljenega priročnika (razpisni obra-
zec 4),

– če so avtorji znani, reference avtorjev
na področju vzgoje in izobraževanja in celo-
vitost ponudbe.

6. Posebni pogoji
Ponudnik mora k priročniku za vzgojite-

ljice in vzgojitelje pripraviti tudi opis njego-
ve uporabe pri vzgojnem delu v vrtcu in na
lastne stroške izvesti izobraževanje zanje.

Ponudnik k rokopisu priloži že opravlje-
ne recenzije rokopisa (če jih ima) oziroma
načrta priprave celotnega priročnika.

7. Okvirna sredstva
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofi-

nanciralo nastanek posameznega priročni-
ka s financiranjem avtorskega honorarja ta-
ko, da bo obračunalo avtorjevo delo na na-
čin: avtorsko polo, ki obsega 30.000 ti-
skarskih znakov (vključno z ločili in presledki
med besedami) ali 16 tipkanih strani (30
vrstic na stran v širini 62 tiskarskih znakov),
po ceni bruto 65.000 SIT.

Ministrstvo bo namenilo sredstva glede
na nastanek priročnikov in sicer predvidoma:

– v letu 1999: 5,000.000 SIT,
– v letu 2000: 5,000.000 SIT.
8. Oddaja ponudb
Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati

z jasno oznako in napisom “Ne odpiraj –
vloga”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila, in sicer “Javni razpis za sofinanci-
ranje nastanka priročnikov za vzgojiteljice in
vzgojitelje”.

Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-
do pravilno prispele:

– za prvo odpiranje dne 9. 9. 1999 do
9. ure,

– za drugo odpiranje dne 14. 10. 1999
do 9. ure,

– za tretje odpiranje dne 11. 11. 1999
do 9. ure,

na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, v vložišče,
soba št. K1 v kleti stavbe.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe ta-
ko, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne
nosi odgovornosti za založitev ali predča-
sno odprtje ponudbe.

9. Trajanje razpisa
Ponudniki svoje ponudbe oddajo do dne-

vov, ki so navedeni v 8. točki tega razpisa
ter na način in naslov, kot je navedeno v 4.
točki oziroma v tem razpisu.

10. Odpiranje ponudb
Ponudbe se ne bodo odpirale javno. Od-

piranje bo vršila strokovna komisija, in si-
cer:

– prvo odpiranje dne 9. 9. 1999 ob 11.
uri,

– drugo odpiranje dne 14. 10. 1999 ob
11. uri,

– tretje odpiranje dne 11. 11. 1999 ob
11. uri,

v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6/II, Ljubljana.

11. Izbiranje ponudnikov
Komisija za izbor bo po odpiranju po-

nudb predala gradiva v nadaljnji pregled in
obravnavo in bo ponudnike o njihovi izbiri
obvestila predvidoma v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 77/99 Ob-5313
Urad Vlade RS za informiranje, Ljublja-

na, Slovenska 29, objavlja

javni natečaj
za zbiranje predlogov zamisli z osnovni-

mi izvedbenimi pogoji državne počastitve
Dneva reformacije

1. Naročnika: Koordinacijski odbor Vla-
de RS za izvedbo protokolarnih pravil (se-
dež: Urad Vlade za informiranje, Ljubljana,
Slovenska 29) in Slovensko protestantsko
društvo Primož Trubar.

2. Natečajna naloga je naslednja: iz-
delava zamisli scenarija in opredelitev os-
novnih izvedbenih pogojev državne poča-
stitve Dneva reformacije. Koordinacijski
odbor vabi k sodelovanju vse tiste fizične
in pravne osebe – avtorje, ki so umetniš-
ko in izvedbeno dovolj usposobljeni, da bi
lahko zagotovili prepričljivo počastitev te-
ga dne, ki ima za Slovence izrazit kulturni
značaj.

3. Udeleženci natečaja naj v okvirni sce-
narij vključijo naslednja dva elementa:

– slavnostni govor v trajanju okrog 10
minut:

in upoštevajo naslednje splošne organi-
zacijske okvire:

– čas izvedbe: sobota, 30. oktober
1999, ob 20. uri,

– kraj izvedbe: Linhartova dvorana Can-
karjevega doma,

– trajanje: največ 70 minut,
– neposreden televizijski in radijski pre-

nos prireditve;
– tehnična izvedba: Cankarjev dom.
Ponudba mora poleg scenarija in osnut-

ka scene navesti tudi:
– predvideno število potrebnih terminov

za vaje in generalko,
– okvirno oceno stroškov posameznih

storitev (avtorski honorarji in materialni stroš-
ki za sceno),

– morebitne posebne zahteve, ki jih na-
rekuje scenarij in njihovo ceno.

Stroški izvedbe počastitve (vsi avtorski
stroški, stroški scene in ostali stroški, ki so
posledica morebitnih posebnih zahtev,
stroški terminov dvorane, ki bi presegli 1
vajo, generalko in nastop), lahko znašajo
največ 4,000.000 SIT.

Predloge bo sprejemal Koordinacijski
odbor v zaprti kuverti s pripisom ”Dan refor-
macije – natečaj, Ne odpiraj”, na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, Slovenska
29, Ljubljana, do 20. julija 1999. Javno
odpiranje predlogov bo 22. julija 1999 ob
10. uri v prostorih Urada.

Izbor bo na podlagi mnenja strokovne
komisije opravil Koordinacijski odbor vlade
za izvedbo protokolarnih pravil. Odbor se
poleg tega lahko odloči tudi za odkup ene-
ga predloga v višini 60.000 SIT, ki ga ima
pravico uporabiti ob drugi priložnosti.

Avtorji bodo o odločitvah obveščeni do
1. septembra 1999. Z izbranim avtorjem bo
sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje o
pripravi in izvedbi počastitve, z avtorjem
predloga, ki bo odkupljen, pa pogodba o
odkupu s prednostno pravico avtorja v pri-
meru izvedbe.

Vlada RS
Urad vlade za informiranje
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Št. 16/99 Ob-5520
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Vele-

nje, na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in sklepa Sveta
Mestne občine Velenje, z dne 2. 3. 1999,
objavlja

javni razpis z zbiranjem ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo garaž št. 31 po ureditvenem
načrtu za centralne predele mesta

Velenje
(Ur. vestnik Občine Velenje, št. 7/93,

4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje, št. 4/97 – obvezna razlaga in
4/99)

I. Predmet razpisa je del zemljišča parc.
št. 1940, zelenica, k.o. Velenje v izmeri ca.
280 m2, za gradnjo garaž št. 31, po UN
Centralni predeli mesta Velenje.

Predmetno zemljišče leži med Kersniko-
vo in Šlandrovo cesto v Velenju.

II. Izklicna vrednost nepremičnine znaša
4,145.120 SIT. V ceno je zajeta odškodni-
na za zemljišče, komunalna oprema in pri-
prava stavbnega zemljišča.

Izhodiščna celotna vrednost zemljišča
znaša 4,145.120 SIT.

III. Izbrani ponudnik plača tudi t.i. inve-
stitorske stroške (prispevki za priključke,
stroški soglasij in dovoljenj) spremembo na-
membnosti zemljišča, stroške izgradnje zu-
nanje ureditve (zelene in utrjene površine z
odvodnjavanjem), stroške izgradnje priključ-
kov, kakor tudi stroške morebitnih prestavi-
tev obstoječih komunalnih naprav na ob-
močju gradenj.

IV. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne ob-
čine Velenje št. 52800-630-10152 najpoz-
neje v roku 30 dni po podpisu pogodbe o
prodaji stavbnega zemljišča, sicer se zara-
čunajo z zakonom določene zamudne obre-
sti.

Dokončno se kupnina za zemljišče pora-
čuna v dodatku k pogodbi o prodaji stavb-
nega zemljišča, v roku 10 dni po novi geo-
detski odmeri.

Prometni davek in morebitne spremem-
be v višini davka, ki bi nastale zaradi spre-
membe zakonodaje plača kupec.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

V. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na navedeni žiro račun, znaša 10%
od skupne vrednosti ter se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino za zemljišče, os-
talim ponudnikom pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.

VI. Ponudnik mora imeti izdelano projekt-
no dokumentacijo v roku enega leta po pod-
pisu pogodbe, v dveh letih mora pričeti z
deli in jih dokončati v štirih letih od podpisa
pogodbe, v nasprotnem primeru se pogod-
ba prekine, kupnina pa se mu brez obresti
vrne.

VII. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje z oznako »Javni raz-
pis« za prodajo nepremičnine – garaže št.
31, najkasneje do 13. 7. 1999 do 11. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponudbeno ceno za zemljišče,
– plačilne pogoje,

– rok izgradnje objekta,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije za fizične osebe in izpis iz sodnega
registra za pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– način zavarovanja plačila,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe, komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.

VIII. Odpiranje ponudb bo dne 13. 7.
1999 ob 12. uri, v prostorih Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 8 dni od dneva od-
piranja ponudb, priporočeno po pošti.

IX. Pogodba o prodaji stavbnega zem-
ljišča mora biti sklenjena najpozneje v roku
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Mestne
občine Velenje.

X. Izbrani ponudnik mora pri gradnji ob-
jektov upoštevati odlok o ureditvenem načrtu
za centralne predele mesta Velenja (Uradni
vestnik občine Velenje, št. 7/93, 4/94,
11/94, in Uradni vestnik Mestne občine Ve-
lenje, št. 4/97 – obvezna razlaga in 4/99).

XI. V primeru, da se za gradnjo objekta na
razpis prijavi več ponudnikov je najugodnej-
ši, kdor ponudi višjo ceno za m2 zemljišča od
razpisane in krajši rok plačila kupnine.

XII. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa in o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 30 dni od odpiranja po-
nudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pre-
gledu in ocenitvi ponudb, ne sklene pogod-
be z nobenim ponudnikom.

XIII. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan pri Alenki Plaskan, Pravno
premoženjska služba, Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, tel 856-151, int. 203.

Vse pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko ponudniki dobijo pri Marku Vučini,
predstojniku Urada za okolje in prostor, Mest-
na občina Velenje, tel. 856-151, int. 218.

Mestna občina Velenje

Ob-5046
Na podlagi sklepa 5. seje skupščine za-

voda z dne 24. 3. 1999 objavlja zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: zavod)

r a z p i s
za dodatne programe zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem

zavarovanju
1. Zavod objavlja razpis programov

zdravstvenih storitev za naslednje programe:
– operacije na odprtem srcu v vrednosti

330 mio SIT,
– projekt promocije zdravja in preventi-

ve kardiovaskularnih in drugih kroničnih bo-
lezni v vrednosti 70 mio SIT.

2. Na ta razpis se lahko prijavijo javni
zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni
zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in
koncesijo za opravljanje javne zdravstvene
službe.

Razpisani so dodatni programi zdravstve-
nih storitev v obveznem zdravstvenem zava-
rovanju, katerega nosilec in izvajalec je za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavod).

3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti po-
nudniki, ki bodo predložili ustrezne strokov-
ne reference za uspešno izvajanje progra-
ma, zagotovili najugodnejšo ceno ter spo-
sobnost zagotavljanja programa za zavaro-
vane osebe zavoda na območju RS.

4. Ponudniki naj pošljejo prijave v roku
14 dni od dneva objave na sedež zavoda,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

5. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo opravil izbiro v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo na razpis in izbrane
ponudnike pozval, da sklenejo z zavodom
pogodbo za izvajanje programov zdravstve-
nih storitev.

6. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku
30 dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-5351
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
list RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v

Brežicah, Cesta prvih borcev 11 v skupni
površini 17,70 m2, v podstrešju s soupora-
bo sanitarij.

Prostor je primeren za pisarno.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z odlo-
kom o določanju najemnin v občini Brežice.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 23, vsak dan od 8. do
14. ure ali po telefonu 0608/62-050
int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komis-
ija za oddajanje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje de-
javnosti, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice
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Št. 61-01/99 Ob-5496

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Študentski servis ŠOU, Borštni-
kov trg 2, Ljubljana, faks 061/221-244.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca za izde-
lavo programske opreme.

3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Vrsta in obseg zahtevane programske

opreme in ocenjena vrednost: izdelava pro-
gramske opreme za izvajanje dejavno-
sti študentskega servisa (v nadaljevanju:
PO), ki bo temeljila na obstoječi zakonodaji,
obvezni za izvajanje te dejavnosti v nasled-
njih segmentih:

PO mora vključevati:
1. vzdrževanje matičnih podatkov,
2. vpis članov,
3. posredovanje občasnih in začasnih

del,
4. izdaja in sprejem napotnic,
5. izstavljanje računov,
6. nakazovanje prejemkov,
7. izpisi,
8. statistika,
9. analiza podatkov,
10. opredelitev minimalnih tehničnih

zahtev strojne opreme, potrebne za predla-
gano programsko rešitev.

11. dodatni predlogi možnih rešitev,
ki bi prispevali k učinkovitejšim rešitvam.

(omogočati mora poslovanje na disloci-
ranih enotah in na sedežu na več delovnih
postajah.

Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 9.
1999, zaključek 28. 2. 2000 (zaključni roki
posameznih faz so opisani v razpisni doku-
mentaciji).

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri javnem razpisu: druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele do 8. 7. 1999 do 10. ure. Ponudbe je
potrebno predložiti: Študentska organizaci-
ja Univerze v Ljubljani, Študentski servis
ŠOU, p.p. 578, 1001 Ljubljana, prevzem-
nik Boštjan Matzele.

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1999.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Študentski servis ŠOU,
Borštnikov trg 2, Ljubljana, Boštjan Matze-
le, tel. 061/121-11-00 do 8. 7. 1999 vsak
delovni dan od 9. do 14. ure.

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-678-47303, sklic na št.
210000-JR.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 12. 7. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Štu-
dentski servis ŠOU, Borštnikov trg 2, Ljub-
ljana.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 31. 7. 1999.

11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 6. točko.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

Študentski servis ŠOU

Ob-5271
1. Naročnik: Poteza, d.d., Dunajska 22,

1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan
Svete, Milanka Kastelic, tel. 30-70-700,
faks 30-70-701.

2. Način izbire najustreznejšega ponud-
nika: neobvezen javni razpis brez omejitev.

3. Predmet zbiranja ponudb: finančno
računovodski program z vsaj naslednji-
mi moduli:

– glavna knjiga s saldakonti in stroš-
kovnimi mesti (možnost nastavitve poljubnih
poročil, prenos vknjižb in drugih aplikacij:
plač, osnovnih sredstev, fakturne knjige,
APP, internih programov...) za več podjetij z
možnostjo konsolidacije,

– fakturna knjiga za prejete in izdane
račune (enkratni vnos, likvidatura, izpis po-
ročil za DDV, elektronski prenos plačil, av-
tomatski prenos v glavno knjigo),

– osnovna sredstva (evidenca, obračun
amortizacije, revalorizacije, revalorizacije
amortizacije, inventurna lista),

– kadrovska evidenca (evidence de-
lovnih mest, delavcev...) in plače (obračun
plač z možnostjo predhodnih nastavitev vrst
izplačil, prispevkov, davkov, odbitkov, stroš-
kovnih mest, temeljnic za Glavno knjigo...,
elektronski prenos izplačil, avtomatski pre-
nos temeljnice v Glavno knjigo),

– obresti,
– denarni tok.
4. Rok za začetek uporabe 1. 1. 2000.
5. Rok za oddajo ponudb 12. 7. 1999.
6. Datum izbire 26. 7. 1999.
7. Splošna merila za dodelitev naročila:
– ponudba mora sestavljati a) predstavi-

tev podjetja; b) definiranje zaželene strojne
in programske opreme na odjemalcih; c)
reference podjetij, ki že uporabljajo ponuje-
no rešitev; d) šolanje, ki je potrebno in e)
časovno obdobje, ki je potrebno za samo
implementacijo,

– programski paket mora upravljati z ve-
likimi bazami podatkov (predvsem šifranti
poslovnih partnerjev in vknjižbami v Glavni
knjigi),

– vnos na enem mestu, ostalo se prena-
ša avtomatsko (vsi programi morajo imeti
enotne šifrante),

– čim večja prilagodljivost (v smislu na-
stavitve novih poročil, izpisov, nastavitev pa-
rametrov za nove prenose, povezljivost s
spletnim okoljem...),

– delo za več pravnih oseb in možnost
odpiranja dodatnih baz za nove pravne
osebe,

– lastno vzdrževanje (obnove baz, indek-
siranje, obnavljanje kopij...).

8. Tehnična merila za dodelitev naročila:
– programski paket mora temeljiti na raz-

voju Microsoftove tehnologije – BackOffice
4.5,

– temeljiti mora na tehnologiji odjema-
lec-strežnik, na Window grafičnem okolju
od operacijskega sistema Windows NT,
Windows 95, Windows 98 do MS SQL
strežnika,

– usklajen mora biti z evropskimi stan-
dardi glede problematike leta 2000,

– omogočati mora informacijsko podpo-
ro EVRU,

– vključevati mora rešitev DDV.
Poteza, Borzno posredniška družba,

d.d., Ljubljana

Ob-5403
Stol d.d. Kamnik, ki ga po pogodbi o

izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol Po-
slovne storitve d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnin in opreme in oddajo
v najem

1. Prodaja nepremičnin in opreme:
1.1 Del zgradbe za kovinsko pohištvo

(objekt št. 25) v pritličju, stoječa na parc. št.
1453/1 k.o. Podgorje, površina zgradbe
1903,20 m2, aneks v dveh etažah v neto
izmeri 468,86 m2 ter oprema po specifika-
ciji. Prostor in oprema je oddana v najem.

1.2. Kletni del zgradbe za kovinsko po-
hištvo (objekt št. 25), stoječe na parc. št.
1453/1, k.o. Podgorje v izmeri 2250 m2.
Dostop je mogoč po dveh ločenih dovozih.
Kletni prostori so brez sanitarij.

Razdelitev kletnih prostorov je možno na
več zaokroženih celot. Ponudniki ponudijo
ceno za m2 prostora in želeno površino. Del
prostora je oddan v najem.

Kletne prostore je mogoče zaokrožiti tu-
di s kletnimi prostori sosednjega objekta
Neserijske delavnice.

1.3. Zgradba neserijske delavnice (ob-
jekt št. 24), parc. št. 1453/1, k.o. Pod-
gorje, pritličje-površine v neto izmeri
778,60 m2.

Zgradba je primerna za mizarsko dejav-
nost z možnostjo odkupa dela odsesovalnih
naprav s primerno preureditvijo in prestavi-
tvijo.

1.4. Kletni prostori v zgradbi neserijske
delavnice (objekt št. 24), parc. št 1453/1,
k.o. Podgorje, v neto izmeri 557,39 m2.

Dostop do kletnih prostorov je trenutno
možen le preko kleti zgradbe Kovinsko po-
hištvo.

Obstojajo pa možnosti za izdelavo po-
sebnega ločenega vhoda s stopniščem do
kletnih prostorov.

1.5. Zgradba za “masivni sedež (objekt
št. 10) - pritličje z nakladalno rampo v neto
izmeri 643,89 m2, parc. št. 1452/8, k.o.
Podgorje. Prostori so oddani v najem.

1.6. Kletni prostor v zgradbi za “masivni
sedež“ (objekt št. 10), parc. št. 1452/8,
k.o. Podgorje v neto izmeri 276,42 m2. Pro-
stor je oddan v najem. Kupec bo moral od-
kupiti tudi del kletnih prostorov zgradbe
“Grobega reza“ za dostop do svojih pro-
storov.

1.7. Zgradba “ Grobi rez“ (objekt št. 9),
parc. št. 1452/4, k.o. Podgorje - pritličje s
pokrito rampo v neto izmeri 1410,33 m2.
Prostori so oddani v najem.

1.8. Kletni prostor v zgradbi “grobi rez“
(objekt št. 9), parc. št. 1452/4, k.o. Pod-
gorje v neto izmeri 903,2 m2. Del kletnih
prostorov naj bi odkupili lastniki v kletnih
prostorih zgradbe “masivni sedež“ zaradi
možnosti dostopa do njih, sedaj ima eden
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od lastnikov v kupoprodajni pogodbi upo-
števano služnost do svojih kupljenih prosto-
rov.

1.9. Del zgradbe “sušilnice s temperirni-
co (objekt št. 8), parc. št. 1452/4, k.o.
Podgorje v neto izmeri 223 m2.

1.10. Zgradba “stare kovinske delavni-
ce“ (objekt št. 14), parc. št. 1451 k.o. Pod-
gorje v neto izmeri 690 m2. Objekt je v dveh
etažah.

1.11. Zgradba “krivilnice“ (objekt št. 11),
parc. št. 1452/2, k.o. Podgorje. Objekt je
v skupni neto izmeri 916 m2. Pred objek-
tom je še pokriti nadstrešek, v etaži pa so
primerni prostori za pisarne. Del objekta je
oddan v najem. Objekt bo izročen kupcu v
3.mesecih od datuma podpisa kupoprodaj-
ne pogodbe.

1.12. Poslovna stavba - upravna zgrad-
ba STOL (del objekta št. 27), parc. št.
1470 v izmeri 808 m2, 1444/4 v izmeri 3
m2 in 1452/13 v izmeri 41 m2, parcelna
številka 1557/3 v izmeri 235 m2 je vpisana
kot javno dobro, za katero je Stol Kamnik
zaprosil za opustitev in preknjižbo lastniš-
tva na Stol d.d. Kamnik. Vse parc. št. so
k.o. Podgorje.

1.12.1. Predmet prodaje je del uprav-
ne zgradbe v neto koristni površini
3447,17m2. Od tega je 782,10 m2 kletnih
prostorov, 135,17 m2 pritličje, 71,3 m2 v
1. nadstropju, 518,0 m2 v 2.nadstropju,
964,20 m2 v 3. nadstropju, in 976,40 m2 v
4. nadstropju.

1.12.2. Razstavni salon v pritličju
upravne zgradbe (južna stran) v izmeri
851,70 m2. parc. št. 1467/4, 1470,
1444/4, 1557/3 (javno dobro) vse k.o.
Podgorje.

1.12.3. Restavracija s kuhinjsko opre-
mo v izmeri 1755 m2 in opremo po specifi-
kaciji, parc. št. 1467/4, k.o. Podgorje.

K poslovni stavbi spada še funkcionalno
zemljišče, kar v naravi predstavlja del parki-
rišča, dvorišča in zelenic na parc. št.
1452/1, k.o. Podgorje, katerega zaradi de-
nacinalizacijskih zahtevkov še ni možno pro-
dati, ga pa bo kupec moral po ocenjeni
vrednosti odkupiti, ko bo končan denacio-
nalizacijski postopek.

Prednost pri prodaji bodo imeli kupci,
ki bodo ponudili odkup celotne upravne
stavbe.

Kolikor ne bo ponudnika za celotno stav-
bo bo prodaja izvršena po navedenih treh
zaokroženih celotah.

Predmet nakupa ni 460,1 m2 poslovnih
prostorov upravne zgradbe v 2. nadstropju
in sicer pisarne: 203/3, 203, 204, 205,
206/2, 207, 208, 200, 201 in 202 v skup-
ni izmeri 321,7 m2 in 138,4 m2 spremljeval-
nih površin zaradi denacionalizacijskega po-
stopka.

Posamezni deli upravne zgradbe so od-
dani v najem. Po plačilu kupnine vstopi ku-
pec v najemno razmerje na strani najemo-
dajalca pod pogoji iz sklenjene najemne po-
godbe.

1.13. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450 ter
1448/2 in 1389/2 in 1389/1, vse k.o.
Podgorje. Nepremičnino v naravi predstav-
lja del zgradbe Furnirne, parilne jame in
zemni bazen za hlodovino, skupne površine
2.666,90 m2. Objekt, ki je namenjen za

proizvodnjo luščenega furnirja, je trenutno
oddan v najem.

1.14. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450, vse
k.o. Podgorje. Nepremičnino v naravi pred-
stavlja del zgradbe Furnirne, površine
921,29 m2.

Objekt z opremo, ki je namenjen za pro-
izvodnjo furnirskih odpreskov, je trenutno
oddan v najem.

1.15. Zgradba s stavbiščem, parcelna
številka 1444/1, k.o. Podgorje. skupna po-
vršina stavbišča je 1381 m2. Nepremičnino
v naravi predstavlja del poslovne stavbe
Skladišče gotovih izdelkov v drugem nad-
stropju, neto površine 381,18 m2.

1.16. Zgradba s stavbiščem, parcelna
številka 1446/1, k.o. Podgorje. Skupna po-
vršina stavbišča je 2540 m2. Nepremičnino
v naravi predstavlja del objekta Stolarne v
štirih etažah, v skupni izmeri 2438,67 m2.
Predmet prodaje so naslednje funkcionalne
zaključene celote v etažah :

1. nadstropje 547,80 m2 in 243,08 m2,
2. nadstropje 555,92 m2 in 262,70 m2,
3. nadstropje 565,17 m2 in 264 m2.
K navedenim površinam bo potrebno

prišteti še ustrezni delež na skupnih delih
stavbe.

Prostori v nastropjih niso primerni za pro-
izvodnjo s težko opremo, dostop je možen
s skupnim tovornim dvigalom, osebni do-
stop pa preko stopnišča.

2. Zbiranje ponudb za oddajo v najem
oziroma prodajo:

2.1. Energetski objekt s stavbiščem,
parc. št. 1452/11 k.o., Podgorje v izmeri
672 m2. Energetski objekt je bil zgrajen v
letu 1988. Stavba ima v več več etažah
1.662,14 m2 neto površin. Opremo v osno-
vi predstavlja kotlovnica EMO - Omnical s
kapaciteto kotla 9,3 MW. Kotel ima tudi vso
ostalo opremo za normalno delovanje. Ener-
getski objekt je trenutno konzerviran, se ga
pa lahko takoj aktivira. Obstaja interes za
prodajo ali najem.

Najemnik, oziroma kupec je zavezan
prevzeti vse zaposlene v družbi Stol Ener-
getika d.o.o. in zagotoviti konkurenčno ce-
no za odvzem toplotne energije.

Najemnik oziroma kupec mora ponudbi
priložiti bančno garancijo za nemoteno obra-
tovanje oziroma oskrbo s toplotno energijo
za sezono 1999/2000.

Ponudnik pod točko 2.1 ponudi višino
mesečne najemnine oziroma kupnino v pri-
meru odkupa.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s se-

dežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz sod-
nega registra, ki ni starejši od 30 dni, ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.

2. Nepremičnine so naprodaj po siste-
mu “videno - kupljeno“.

3. Stroji in druga oprema, ki se nahaja v
objektih ni predmet nakupa, če to ni izrecno
navedeno v razpisu.

4. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 15 dni od datuma sklenitve pogodbe.

5. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na žiro račun
družbe Stol Poslovne storitve d.o.o. števil-
ka 50140-601-49724 v višini:

Add.1.1. 13,000.000 SIT
Add.1.2. 8,000.000 SIT

(za celoto); sicer površini ustrezni delež
Add.1.3. 3,500.000 SIT
Add.1.4  2,000.000 SIT
Add.1.5.  5,300.000 SIT
Add.1.6. 1,600.000 SIT
Add.1.7 6,400.000 SIT
Add.1.8 3,000.000 SIT
Add 1.9 1,000.000 SIT
Add 1.10 2,200.000 SIT
Add 1.11 3,200.000 SIT
Add 1.12.1 35,000.000 SIT
Add 1.12.2 14,000.000 SIT
Add 1.12.3 12,000.000 SIT
Add 1.13 9,000.000 SIT
Add 1.14 5,000.000 SIT
Add 1.15 1,500.000 SIT
Add 1.16 1,500.000 SIT
Add 2.1. 1,000.000 SIT

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku treh dni po izboru.

6. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati s priporočeno pošiljko v 15 dneh po
objavi na naslov STOL Poslovne storitve
d.o.o., Ljubljanska cesta 45, Kamnik pod
oznako “Javni razpis - ne odpiraj“!

7. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in vse posameznike o izbiri obvestila v 10
dneh po končanem zbiranju ponudb. Pred-
nost bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo
ceno.

8. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh od
sklenitve pogodbe, oziroma skleniti najem-
no pogodbo in plačati kavcijo v višini eno-
mesečne najemnine.

9. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, oziro-
ma sklenil najemne pogodbe, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačano varšči-
no pa kot skesnino obdrži prodajalec.

10. Prometni davek in vse stroške s pre-
nosom lastništva plača kupec. Ravnotako
plača kupec stroške za sestavo pogodbe in
notarsko overovitev.

11. Kupljene stvari bodo kupcu izroče-
ne v posest po plačilu kupnine, razen pod
točko 1.11., kjer je rok za izročitev tri me-
sece.

12. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe/najemne pogodbe, kupec/najem-
nik podpiše tudi Dogovor o varnosti in dru-
gih ukrepih na skupnih deloviščih in Pogod-
bo o uporabi infrastrukture družbe Stol d.d.
Kupec/najemnik je obvezan pristopiti k
enotni ureditvi z oskrbo z energenti in enot-
ni ureditvi varnostne in požarne službe, za
kar bo moral skleniti s Stol Poslovne stori-
tve d.o.o. in Stol Splošni servis d.o.o. po-
sebni pogodbi.

13. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobe-
ne ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

14. Kupci nepremičnin se obvezujejo ku-
piti tudi pripadajoče funkcionalno zemljišče
in sicer v 60 dneh po končanem denacio-
nalizacijskem postopku. Cena in velikost
funkcionalnega zemljišča bo opredeljena v
kupoprodajni pogodbi.

15. Ogled nepremičnin in opreme, do-
govora o varnosti in drugih ukrepih na skup-
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nih deloviščih, pogodbe o uporabi infra-
strukture in pogodbe o enotni ureditvi po-
žarne in varnostne službe je možen po pred-
hodnem dogovoru z Matjažem Drčarjem, ki
je dosegljiv na tel. št. 061/812-994 ali Ja-
nezom Koleša 061/812-854.

Stol, d.d., Kamnik

Objave
delniških družb

Št. 45/99 Ob-5000
Na podlagi 68. člena zakona o nemate-

rializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št.
23/99) je uprava Leka d. d. dne 14. 6.
1999 sprejela sklep o zamenjavi že izdanih
vrednostnih papirjev za nematerializirane
vrednostne papirje ter objavlja

javni poziv

imetnikom imenskih prednostnih delnic
z oznako razred B Leka d. d., ki so bile
izdane kot delniške listine in jih imetniki do
objave tega sklepa še niso zamenjali za ne-
materializirane vrednostne papirje, in tistim
imetnikom rednih delnic razreda A, ki so
bile izdane kot delniške listine z oznako raz-
red C in jih imetniki do objave tega sklepa
še niso zamenjali za nematerializirane vred-
nostne papirje, da naj zaradi zamenjave za
nematerializirane vrednostne papirje v roku
30 dni po objavi v časopisu Delo vročijo
navedene, že izdane vrednostne papirje Kli-
rinško depotni hiši, ki bo skladno z uvodo-
ma navedenim zakonom opravila postopek
zamenjave.

Hkrati uprava družbe sporoča, da je z
objavo sklepa in javnega poziva prenehal
veljati sklep uprave, objavljen dne 4. 11.
1998, na podlagi katerega je Lek d. d. že
opravljal postopek zamenjave izdanih del-
niških listin z oznako razred B in razred C.

Lek, d.d.
Ljubljana

Ob-5506
Razvojna družba, d.d., Razvojni progra-

mi in financiranje, Ljubljana, nadzorni svet
in uprava družbe v skladu z določili 68.
člena ZNVP (Ur. l. RS, št. 23/99) poziva
vse delničarje družbe, ki svojih delnic
RDRO niso prenesli na KDD in jih demate-
rializirali, da to naredijo najpozneje do 10.
8. 1999. Prenos delnic na KDD bo pogoj
za udeležbo na skupščini družbe. Delni-
čarji prenos lahko opravijo s posredova-
njem svoje borzne hiše.

Uprava in nadzorni svet RD, d.d.

Javne prodaje delnic

Št. 450 Ob-5281
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke

Prodajalec: Koroška zadružna hranilno
kreditna služba, p.o., Slovenj Gradec, Celj-
ska cesta 7.

Prodajalec: Koroška zadružna hranilno
kreditna služba, p.o., Slovenj Gradec, Celj-
ska cesta 7.

Predmet prodaje: 1.617 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, banč-
ne skupine Nove Ljubljanske banke, po ce-
ni 20.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pi-
snim sporočilom izjavijo, da sprejemajo po-
nudbo.

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

Št. 906/99 Ob-5364
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Izbira Laško, Trgovska druž-

ba, d.d., Laško, Trubarjeva 4, 3270 Laško.
Predmet prodaje:
– 439 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico,
– 531 prednostnih delnic Banke Ce-

lje, d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za
delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pisme-
nim sporočilom izjavijo, da sprejmejo po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 17. 7. 1999.

Po preteku roka bodo delnice pod ena-
kimi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-5282
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja

ponudbo za odkup
2512 rednih delnic Banke Domžale
ki jo je banki posredoval delničar LIP

Radomlje, d.d., Pelechova 15, 1235 Ra-
domlje.

Delnice se ponujajo po ceni 16.400 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca št. 50120-601-30297.

Prednostno pravico odkupa imajo v skladu
z določili statuta delničarji Banke Domžale,
d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od dneva
objave tega oklica.

Delničarji Banke Domžale, d.d., skupina
NLB, ki imajo v skladu z določili statuta
Banke Domžale, d.d., skupina NLB, pred-
nostno pravico odkupa, morajo upoštevati
določila zakona o bankah in hranilnicah, po
katerih lahko posamezni delničar pridobi
več kot 15% delnic s pravico do upravljanja
banke, le s predhodnim soglasjem Banke
Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od ob-
jave tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 531/99 Ob-5283
Direktorica družbe Dairy Queen Ljubljana,

d.o.o., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni, pod št. reg. vložka 1/10810/00, Damija-
na Beričič, skladno z določbo 454. člena
zakona o gospodarskih družbah objavljam

sklep
družbenika o zmanjšanju osnovnega

kapitala,
in sicer iz 190,292.200 SIT na

28,728.000 SIT.
Hkrati pozivam morebitne upnike, da se

zglasijo na sedežu družbe Dairy Queen Ljub-
ljana, d.o.o., Kersnikova 2 in izjavijo, da so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Dairy Queen Ljubljana, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Št. 78/99 Ob-5284
Uprava delniške družbe Liko, d.d., Libo-

je, Liboje 26a, Petrovče, preklicuje sklic
5. skupščine delniške družbe Liko, d.d., Li-
boje, sklicano za dne 30. 6. 1999 ob 17.
uri na sedežu družbe v Libojah 26a, objav-
ljene v Uradnem listu RS, št. 39-40 z dne
28. 5. 1999, Ob-4275, št. 61/99.

LIKO, d.d., Liboje
uprava

Popravek

Št. 907 Ob-5505
V objavi sklica skupščine družbe Hoteli

Morje, d.d., Portorož, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
Ob-5019, se četrti odstavek sklica skupšči-
ne popravi in se na novo glasi:

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe,
Obala 33, Portorož, in sicer vsak delovnik
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva sklica skupščine.

Hoteli Morje, d.d., Portorož
pomočnica direktorja

Lorela Dobrinja
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Popravek

Ob-5519
V sklicu III. seje skupščine družbe Me-

rinka Maribor, d.d., objavljene v Uradnem
listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
Ob-5108, se 6. točka popravi in se pravilno
glasi:

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Merinka, d.d., Maribor

uprava – direktorica
mag. Danica Voglar-Štic

Dopolnitev

Ob-5504
Uprava delniške družbe Nama, d.d.,

Ljubljana, Tomšičeva 1, objavlja dopolnitev
dnevnega reda 4. redne seje skupščine del-
niške družbe, sklicane za dne 12. julija
1999 ob 13. uri, v prostorih družbe (sejna
soba), Ljubljana, Tomšičeva 1 in objavljene
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 11. 6.
1999.

Besedilo sklica se dopolni tako, da se
doda nova 6. točka dnevnega reda, ki glasi:

6. Sprejem odstopa člana nadzornega
sveta in imenovanje nadomestnega člana.

Predlog sklepa: sprejme se odstop čla-
nice nadzornega sveta Aleksandre Vukovič
Kačar. Za nadomestno članico nadzornega
sveta se do izteka mandata sedanjega nad-
zornega sveta imenuje Mirjana Veljič.

Nama, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-5285
Uprava družbe na podlagi 21. člena sta-

tuta delniške družbe CP Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, sklicuje

3. sejo skupščine delničarjev
Cestnega podjetja Novo mesto, d.d.,

Ljubljanska 47, Novo mesto,
ki bo dne 29. 7. 1998 ob 14. uri v sejni

dvorani Zavarovalnice Tilia, Seidlova cesta
5 v Novem mestu in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

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

– skupščino bo vodil izvoljeni predsed-
nik, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Ja-
dranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta:
Mateja Turk, CP Novo mesto, d.d., in
Erika Keber, CP Novo mesto, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarka Marta Malič iz Novega mesta,
Prešernov trg 6.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poroči-
la revizorja, se sprejme predlagano letno
poročilo družbe za leto 1998.

3. Sklepanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in mnenja nadzornega sveta o delitvi
dobička, se ustvarjeni in nerazporejeni do-
biček, revaloriziran na dan 31. 12. 1998, v

znesku 405,298.163 SIT razporedi, in si-
cer:

– del čistega dobička iz leta 1996 v skup-
nem znesku 95,687.797 SIT se nameni:

– za dividende delničarjem v višini
74,067.843 SIT (69 SIT bruto dividende na
delnico),

– za nagrade članom nadzornega sve-
ta v višini 1,500.000 SIT,

– za nagrade uprave v višini 600.000
SIT,

– ostalo v višini 19.519,954 SIT ne-
razporejeno,

– celoten čisti dobiček poslovnih let
1997 in 1998 v skupnem znesku
309,610.366 SIT, ostane nerazporejen.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki so na dan 19. 7. 1999 vpisani v
delniški knjigi družbe in sicer najkasneje v
90 dneh po zasedanju skupščine.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta ter na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta, se sprejme sklep o spremem-
bah in dopolnitvah statuta v predloženem be-
sedilu, ki postane sestavni del tega sklepa.

Sprejete spremembe in dopolnitve sta-
tuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje iz ne-

razporejenega dobička in presežkov rezerv
nad obveznimi rezervami sklad lastnih del-
nic do višine 10 % vrednosti osnovnega
kapitala družbe.

Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe CP Novo mesto, d.d., Novo me-
sto, Ljubljanska 47, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Predlog sprememb statuta družbe
Besedilo predlaganih sprememb statuta

družbe je delničarjem na voljo na sedežu
družbe CP Novo mesto, d.d., Novo mesto,
Ljubljanska 47, vsak delovni dan med 10. in
12. uro v času od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine.

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

odločajo delničarji, ki so na dan 19. 7. 1999
vpisani v delniški knjigi družbe oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, in sicer na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upra-
vi najkasneje tri dni pred pričetkom zaseda-
nja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 50 % vseh glasov. Če skupš-
čina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
dne, 26. 8. 1999 ob 14. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupš-
čina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vse udeležence seje skupščine prosi-
mo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasi-
jo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.

Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
direktor Franc Gole, inž.

Ob-5286

Na podlagi 19. člena statuta družbe skli-
cujem

4. sejo skupščine delničarjev,

ki bo v petek, 30. julija 1999, ob 11. uri
v sejni sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v
Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dujočega skupščine, določitev notarja in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči za
vodenje skupščine, določi se notarja in dveh
preštevalcev glasov po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1998, z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1998, z revizijskim mnenjem
in mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička po predlogu direktorja in mne-
nju nadzornega sveta.

5. Strateški razvojni program Tiskarne
Novo mesto, d.d., do leta 2004.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
strateškim razvojnim programom Tiskarne
Novo mesto, d.d., do leta 2004.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
nega revizorja družbe po predlogu nadzor-
nega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto, pri di-
rektorju, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar družbe, ki je na dan 27. 7. 1999
vpisan v KDD, sam ali po svojem pooblaš-
čencu oziroma zakonitem zastopniku pod
pogojem, da na sedežu družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem (do 27. 7. 1999) prijavi
svojo udeležbo s predložitvijo (deponira-
njem) potrdila o izdanih delnicah ali poobla-
stila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je dolo-
čena za začetek seje skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločila ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Novo mesto, d.d.,
direktor Dušan Jarc, l. r.
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Ob-5287
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Trgoavto – Trgovina, d.d., sklicuje
uprava

3. sejo skupščine

delniške družbe Trgoavto – Trgovina,
d.d., ki bo dne 4. 8. 1999 ob 12.30 na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 43/a in
skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih organov in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine, za predsednika se izvoli Orel
Rajmund, v komisijo za ugotavljanje sklepč-
nosti in štetje glasov se izvolijo: Turk Viljem,
Škofič Srečko in Raščan Veronika. Za no-
tarko se določi Nevenka Kovačič.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-

ve in mnenja nadzornega sveta dobiček v viši-
ni 93,820.705,40 SIT ostane nerazporejen.

4. Določitev nagrade in sejnine članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se določi višina
nagrade članom nadzornega sveta in višina
sejnine po predlogu.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se sprejmejo
Spremembe in dopolnitve Statuta družbe v
predlaganem besedilu z dne 25. 5. 1999.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta izvoli
Staniša Bujišič. Ugotovi se, da je predstavnik
delavcev v nadzornem svetu Saša Štoka.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja imenuje Precewater-
houseCoopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v splošnem
sektorju na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetni-

ki delnic, ki so dne 31. 7. 1999 vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi sa-
mi ali po svojih pooblaščencih oziroma zako-
nitih zastopnikih. Delničarji oziroma pooblaš-
čenci, ki se bodo udeležili skupščine, mora-
jo predhodno pisno prijaviti udeležbo, naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
splošnem sektorju na sedežu družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Sklepi se sprejmejo z navadno večino
oddanih glasov, razen točke 4., ki se sprej-
me s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, se ponovi istega dne ob 13. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Trgoavto – Trgovina, d.d.,
uprava

Št. 20682/99 Ob-5288
Na podlagi določila 6.3 člena statuta del-

niške družbe KOPS, d.d., Tovarna kovinske
opreme in procesnih sistemov, Industrijska
c. 5, Grosuplje, uprava delniške družbe skli-
cuje

4. sejo skupščine
delniške družbe KOPS, d.d., Grosuplje,

ki bo v torek, 20. 7. 1999, ob 12. uri, na
sedežu družbe Industrijska 5, Grosuplje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, določi se preštevalca glasov in
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju delniške družbe v letu 1998, po-
slovni načrt za leto 1999, mnenja nadzor-
nega sveta in revizorja ter predloga delitve
dobička poslovnega leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju delniške družbe v letu 1998 in
poslovni načrt za leto 1999. Sprejme se
mnenje nadzornega sveta delniške družbe
ter revizijsko poročilo revizijske hiše Pod-
boršek o poslovanju delniške družbe v letu
1998.

Sprejme se predlagana delitev dobička
za leto 1998.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto 1999
se imenuje ravizijsko hišo Podboršek.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled med 8. in 12. uro na sedežu druž-
be KOPS, d.d., Industrijska 5, Grosuplje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni premor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

KOPS, d.d., Grosuplje, uprava

Št. 1030/99 Ob-5289
Na podlagi točke 7. 3. statuta Gradbe-

nega podjetja Radlje, d.d., Mariborska c.
40, uprava delniške družbe sklicuje

4. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje, d.d.,
ki bo dne 29. 7. 1999 ob 16. uri, v sejni

sobi podjetja. Vabimo delničarje, njihove za-
stopnike ali pooblaščence, da se seje ude-
ležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

4. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila družbe za leto 1998.

5. Obravnava in potrditev planskih us-
meritev za leto 1999.

6. Obravnava poročila pooblaščene re-
vizorke Valuta, d.o.o., družbe za revizijo Ma-
ribor, za leto 1998.

7. Obravnava in potrditev delitve dobič-
ka za leto 1998.

8. Obravnava in potrditev spremembe
statuta delniške družbe Gradbeno podjetje
Radlje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska
c. 40.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
10. Razrešitev članov nadzornega sveta.
11. Imenovanje novih članov nadzorne-

ga sveta.
12. Imenovanje revizorja za leto 1999.
13. Vprašanja in pobude delničarjev.
K 1. točki: skupščina ugotavlja, da je na

skupščini navzočih _______ % glasovalnih
delnic družbe, zato je sklepčnost podana.

K 2. točki: imenuje se predsednik skupš-
čine Nuška Bunc, za preštevalca glasov pa
Gorazd Ribič in Monika Topler. Za notarja
se imenuje notarka Sonja Kralj, Francetova
7, Slovenj Gradec.

K 3. točki: sprejme se predlagani dnevni
red.

K 4. točki: sprejme se letno poročilo za
leto 1998.

K 5. točki: sprejmejo se planske usmeri-
tve za leto 1999.

K 6. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo pooblaščene revizorke Valuta, d.o.o.,
družbe za revizijo Maribor, za leto 1998.

K 7. točki: sprejme se naslednja delitev
nerazporejenega čistega dobička za leto
1998:

– za izplačilo dividend 200 SIT/delnico
oz.10,549.600 SIT,

– ostane nerazporejen čisti dobiček
19,256,863,72 SIT,

– ostane revalorizacija nerazporejenega
čistega dobička 1,368.343,86 SIT.

K 8. točki: sprejmejo se spremembe sta-
tuta delniške družbe Gradbeno podjetje Ra-
dlje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska c.
40, v naslednjem besedilu:

Spremeni se besedilo točk od 6.1. do
6.2. in glasi:

6.1. Nadzorni svet šteje tri člane. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.

6.2. En član nadzornega sveta je pred-
stavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet
delavcev. Če svet delavcev še ni izvoljen,
imenuje pristojni organ tudi člana – pred-
stavnika delavcev, ki mu mandat poteče z
izvolitvijo člana s strani sveta delavcev.

Spremeni se besedilo točk od 6.7. do
6.8. in glasi:

6.7. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

6.8. Glasovanje nadzornega sveta pote-
ka skupno za vse člane in z navadno veči-
no. V primeru, če bi bil rezultat glasovanja
članov nadzornega sveta neodločen, bo od-
ločil glas predsednika nadzornega sveta.

Spremeni se besedilo 7.5. točke in glasi:
7.5. O sklicu skupščine skupaj z dnev-

nim redom in gradivom, se 28 dni pred
skupščino pisno (priporočeno s povratnico)
obvestijo tudi naslednji delničarji:
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– kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja

– delničarji s 5 % in večjim lastništvom
delnic družbe

Doda se novo poglavje devetič: Sklad
lastnih delnic, ki glasi.

9.1. Družba lahko oblikuje sklad lastnih
delnic. Družba sme pridobivati lastne delni-
ce za namene določene od 1. do 3. alinee
1. odstavka 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah.

9.2. Odločitve o nakupu lastnih delnic
sprejme uprava na podlagi pravilnika o kri-
terijih za pridobitev lastnih delnic in načinu
nadzora nad transakcijami in odsvojitvami
nad lastnimi delnicami, ki ga sprejme nad-
zorni svet.

9.3. Uprava je dolžna pri pridobivanju in
odtujevanju lastnih delnic upoštevati določi-
la Zakona o gospodarskih družbah in dru-
gih predpisov s tega področja. Uprava o
nakupu in prometu lastnih delnic obvesti
skupščino z letnim poročilom.

Dosedanje poglavje devetič, postane de-
setič: obveščanje družbenikov in besedilo
ostane nespremenjeno;

Dosedanje poglavje desetič, postane
enajstič: trajanje in prenehanje družbe in
besedilo ostane nespremenjeno;

Dosedanje poglavje enajstič, postane
dvanajstič: veljavnost akta in statuta in be-
sedilo ostane nespremenjeno.

K 9. točki: oblikuje se sklad lastnih del-
nic v višini 8,000.000 SIT iz nerazporejene-
ga čistega dobička preteklih let za namene
1. in 2. alinee 240. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

K 10. točki: razrešijo se člani nadzorne-
ga sveta, in sicer:

– Renčelj Franc, dipl. inž. gradb., pred-
sednik nadzornega sveta,

– Ferlič Barbara, poslovni sekretar,
– Ciril Logar,
– Rutar Matjaž, MBA,
– Hafner Dušan,
– Planinšič Ivan.
K 11. točki: v nadzorni svet družbe se

imenujejo naslednji predstavniki delničarjev:
– Renčelj Franc, dipl. inž. gradb.,
– Slavič Marija, univ. dipl. ek.,
Kot predstavnik delavcev pa Planinšič Ivan.
Mandat članov v nadzornem svetu traja

4 leta.
K 12. točki: za revizorja za leto 1999 se

imenuje revizor revizijske hiše Valuta, druž-
ba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13,
2000 Maribor.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, ter spremem-
be statuta družbe, so delničarjem na vpo-
gled in dostopne v tajništvu uprave Gradbe-
nega podjetja Radlje, d.d., Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 40, vsak delovni dan, od 11.
do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7.
dneh po objavi tega sklica, v tajništvu upra-
ve Gradbenega podjetja Radlje, d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsed-

nik in namestink sveta delavcev. Zaželjeno
je, da delničarji oz. njihovi pooblaščenci naj-
kasneje 5 dni pred zasedanjem skupšine
prijavijo svojo udeležbo na skupščino oz.
dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni
sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave
prostora za skupščino.

Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,

bo odprt eno uro pred predvidenim
začetkom skupščine, da se bo ugotovila
navzočnost in razdelile glasovnice.

Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
uprava: Ivan Helbl

Št. 817/99 Ob-5360
Na podlagi 8.2. in 8.3. točke statuta

delniške družbe v zvezi s 283. členom za-
kona o gospodarskih družbah sklicuje upra-
va družbe

3. skupščino delniške družbe
Jelovica, d.d.,

Kidričeva 58, Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 29. 7. 1999, ob 12. uri v

veliki predavalnici Osnovne šole Peter Kav-
čič, Šolska ulica 1, Škofja Loka (OŠ za Na-
mo)

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev notarja za sesta-
vo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev doseženega v prvi polo-
vici leta 1999 in programa prenove poslo-
vanja Jelovice, d.d.

3. Seznanitev z rezultati poslovanja in
sprejem letnega poročila za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

4. Spremembe Statuta družbe Jelovica,
d.d.

5. Sejnina za člane nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: izvolijo se organi skupš-

čine po predlogu uprave in potrdi se notar-
ka Erika Braniselj iz Škofje Loke.

Sklep k 2. točki: skupščina potrjuje sez-
nanitev z dosežki poslovanja v prvi polovici
leta 1999 in s programom prenove poslo-
vanja Jelovice, d.d.

Sklep k 3. točki: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom.

Sklep k 4. točki: točka 6.1. statuta druž-
be Jelovica, d.d., se spremeni in se glasi:
“Uprava vodi družbo samostojno in na last-
no odgovornost. Člani uprave zastopajo in
predstavljajo družbo neomejeno. Predsed-
nik uprave se imenuje generalni direktor,
namestnik predsednika uprave se imenuje
namestnik generalnega direktorja, člani
uprave se imenujejo direktorji.”

Točka 6.2. statuta družbe Jelovica, d.d.,
se spremeni in se glasi: “Upravo družbe

sestavlja do 5 (pet) članov, vključno s pred-
sednikom, ter vključno z namestnikom pred-
sednika, v kolikor ga nadzorni svet imenuje.
O številu članov uprave odloča nadzorni
svet. Člane uprave ter predsednika in na-
mestnika imenuje in razrešuje nadzorni svet.
V kolikor je članov uprave več, nadzorni
svet najprej imenuje predsednika, nato pa
na njegov predlog ostale člane uprave.”

V točki 6.3. statuta družbe Jelovica, d.d.,
se črta prvi stavek, ki se glasi:”Upravo druž-
be sestavlja 5 (pet) članov, vključno s pred-
sednikom in namestnikom uprave.” V dru-
gem odstavku točke 9.1. se za prvim stav-
kom doda drugi stavek, ki se glasi: “Pred-
log uporabe in razdelitve dobička lahko
vsebuje tudi udeležbo pri dobičku, ki se
zagotovi upravi za njihovo delo.”

Upravo družbe se pooblasti, da dejav-
nost družbe, navedeno v 2. točki statuta
družbe Jelovica, d.d., uskladi z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti, pri čemer štirimestne razrede
smiselno nadomesti s petmestnimi podra-
zredi, ter terminološko uskladi.

Sklep k 5. točki: članom nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 30.000 SIT
za člana na sejo, predsedniku nadzornega
sveta pa se določi sejnina v višini 40.000
SIT na sejo.

Sklep k 6. točki: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec, vsak delovnik od
12. do 14. ure.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na naslov druž-
be s pripisom “nasprotni predlog za skupš-
čino”.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-
čini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana,
in ki najmanj 10 dni pred skupščino deponi-
rajo potrdila o lastništvu na naslovu družbe
pri gospe Sabini Malovrh Maretič in ki naj-
manj 3 dni pred skupščino prijavijo svojo
udeležbo na naslov družbe s pripisom “ude-
ležba za skupščino”.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo ter svoj prihod na skupščino potrdijo
30 minut pred začetkom skupščine pri vho-
du v prostor, kjer bo skupščina.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov delničarjev morajo biti pisna.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno, z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob prihodu.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15 % glasov. V
primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Jelovica, d.d., Škofja Loka
predsednik uprave

mag. Zvezdodrag Žlebnik

Ob-5396
Na podlagi 18. člena statuta Krekove

zavarovalnice sklicujemo
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1. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril

Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 7. 1999, ob 10.30 v

sejni sobi Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sprejem letnega poročila uprave z

mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizijske hiše za leto 1998.

4. Sklep o delitvi dobička za leto 1998.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-

stev družbe.
6. Sklep o spremembi in dopolnitvi sta-

tuta.
7. Določitev višine sejnine za predsedni-

ka in člane nadzornega sveta.
Predlogi sklepov: predlagatelja vseh

predlogov sklepov sta uprava in nadzorni
svet družbe.

Predlog sklepa k točki 2: izvoli se pred-
sednik skupščine Ljubo Peče, verifikacijska
komisija in komisija za izvedbo glasovanja v
sestavi:

Lev Jager – predsednik,
Andreja Križman – članica,
Matjaž Muršec – član.
Predlog sklepa k točki 3: na podlagi po-

zitivnega mnenja nadzornega sveta in Revi-
zijske družbe RFR-Ernst&Young, d.o.o.,
Ljubljana, se na predlog uprave sprejme let-
no poročilo Krekove zavarovalnice, d.d., za
leto 1998.

Predlog sklepa k točki 4: na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta se ustvar-
jeni dobiček v drugih zavarovanjih v letu 1998
v višini 10,868.342,76 SIT razporedi:

– na rezerve v višini 5,434.171,38 SIT
– na nerazporejeni dobiček v višini

5,434.171,38 SIT
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-

nega sveta se ustvarjeni dobiček v življenj-
skih zavarovanjih v letu 1998 v višini
27,075.059,81 SIT razporedi:

– na matematično rezervo v višini
24,367.553,83 SIT

– na rezerve v višini 2,707.505,98 SIT.
Predlog sklepa k točki 5: povečanje os-

novnega kapitala iz sredstev družbe izkaza-
nih v bilanci stanja na dan 31. 12. 1998 kot
sledi:

V skladu s podanim predlogom se sprej-
me povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in sicer iz premoženjskih zava-
rovanj v znesku 100,240.000 SIT in iz živ-
ljenjskih zavarovanj v znesku 92,120.000
SIT v skupnem znesku 192,360.000 SIT,
in sicer s sedanjih 137,400.000 SIT na
329,760.000 SIT, in sicer:

Za povečan osnovni kapital se izda
13.740 prosto prenosljivih imenskih delnic
tretje emisije z oznako N3 v nominalni vred-
nosti ene delnice 14.000 SIT, serijskih šte-
vilk od 1 do 13740, v skupni nominalni vred-
nosti 192,360.000 SIT, ki tvorijo z že izdani-
mi delnicami prve in druge izdaje, isti razred.

Dosedanjim delničarjem pripadajo nove
delnice tretje emisije z oznako N3 v soraz-
merju z njihovimi deleži v dosedanjem os-
novnem kapitalu družbe. Po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster, bo uprava družbe takoj pozvala delni-
čarje k prevzemu novih delnic.

Predlog sklepa k točki 6: sprejmejo se
predlagane spremembe statuta.

Predlog sklepa k točki 7: sprejme se
predlagana višina sejnine in povrnitve osta-
lih stroškov za predsednika in člane nadzor-
nega sveta.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo in ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Skupščine se lahko udeležijo tudi člani upra-
ve in nadzornega sveta družbe.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-

čencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri
v istem prostoru. V tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse udeležence skupš-
čine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svo-
jo prisotnost.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od 28. 6. 1999 naprej, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.

Krekova zavarovalnica, d.d.
predsednik uprave

Živko Velkavrh

Ob-5312
Na podlagi določil C3 statuta družbe skli-

cujem

4. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica, d.d.

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,
ki bo v četrtek, 29. julija 1999, ob 13.

uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska 48 in predlagam naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sk-
lepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli predlaganega pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov, za-
pisnikarja ter ugotovi prisotnost vabljene no-
tarke.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslova-
nju družbe za leto 1998, v predlaganem
besedilu, skupaj z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Odločanje o razporeditvi dobička iz
leta 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: čisti dobiček iz leta 1998 v znesku
2,880.362,95 SIT, ostane nerazporejen.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta-
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: za pooblaščenega revizorja se za leto
1999 imenuje revizijska družba: Podboršek
– Revizijska družba k.d. Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Šempe-
tru, Vrtojbenska 48, vsak delovni dan med
12. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji, se bo-
do delničarjem, zakonitim zastopnikom ozi-
roma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica, d.d.
 direktor

Ob-5412
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške

družbe Mlekarne Ptuj Proizvodnja, predela-
va in prodaja mleka in mlečnih izdelkov,
d.d., Ptuj Čučkova ul. 6, sklicuje uprava
družbe

3. sejo skupščine
družbe Mlekarne Ptuj, proizvodnja,

predelava in prodaja mleka in mlečnih
izdelkov, d.d.,

za petek, 30. 7. 1999, ob 8. uri, v pro-
storih jedilnice v Mlekarni Ptuj, d.d., Čučko-
va ul. 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in prešte-
valcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisnika se

imenuje predlagani notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe z revizijskim poročilom za poslov-
no leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Mlekarna Ptuj,
d.d., za leto 1998, skupaj z revizorskim
mnenjem.

3. Obravnavanje in odločanje o uporabi
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček za poslov-
no leto 1998 v višini 9,666.545,34 SIT po
predlogu uprave in v soglasju z nadzornim
svetom ostane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se pre-
nesena revalorizirana izguba iz prejšnjih let
v znesku 143,246.492,08 SIT pokriva v
višini 70,908.513 SIT iz zakonskih rezerv
in 72,337.979,08 SIT iz revalorizacijskega
popravka rezerv.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
imenuje revizijska družba Prelog&Simam re-
vizija in drugi, k.d., Ptuj.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno, v skladu z zakonodajo
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijavo udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine pri tajnici delniške družbe Peternik Sil-
vi, v Ptuju Čučkova ul. 6.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vab-
ljene prosimo, da svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vse delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za sklicem z istim dnevnim re-
dom.

V tem primeru bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala. Gradivo za skupščino s
predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
pri tajnici družbe Peternik Silvi, na Ptuju,
Čučkova ul. 6, vsak delovnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine, do
pričetka zasedanja skupščine.

Mlekarna Ptuj, d.d.
direktor uprave

Ob-5413
Magistrat International, d.d., Kotnikova

28, Ljubljana vabi delničarje družbe Magi-
strat International, d.d., na

letno skupščino,
ki bo v četrtek, 29. 7. 1999, ob 13. uri v

sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Kot-
nikova 28, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

2. Sprejem poslovnih poročil družbe za
obdobje 1994 – 1998 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Razporeditev dobička za leta 1994 –
1998.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe.
6. Določitev višine sejnin za seje nad-

zornega sveta.
7. Predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: izvoli se de-

lovno predsedstvo skupščine in dva prešte-
valca glasov ter potrdi notar po predlogu
uprave.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano poslovno poročilo družbe za le-
ta 1994 – 1998 z mnenjem nadzornega
sveta.

K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leta 1994 – 1998 ostane nerazporejen.

Dobiček, ki je v letu 1993 (ugotovljen po
otovritveni bilanci per 1. 1. 1994) ostal ne-
razporejen, se razporedi v rezerve in se up-
orabi za oblikovanje sklada lastnih delnic.

K 4. točki dnevnega reda: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

K 5. točki dnevnega reda: za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1999 se ime-
nuje revizijska družba po predlogu nadzor-
nega sveta.

K 6. točki dnevnega reda: sprejme se
predlog uprave o višini sejnin za seje nad-
zornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico uresničuje-
jo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki, ki svojo udeležbo družbi pisno prijavijo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do vključno 26. 7. 1999 do 14. ure.

Delničarji in pooblaščenci bodo glasov-
nice lahko prevzeli uro pred zasedanjem v
prostoru, kjer je sklicana skupščina.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po enour-
nem odmoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Magistrat International, d.d.
direktorica:

Helena Draškovič, univ. dipl. ek.

Ob-5414
Na podlagi 7. točke statuta družbe Ke-

ma Puconci, d.d., Puconci 109, sklicuje
uprava družbe

2. sejo skupščine družbe Kema
Puconci, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. julija 1999, ob 12.
uri na sedežu družbe, Puconci 109.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Franc Franko, za preštevalca
glasov pa Branka Ouček in Milan Hašaj.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Rošker.

Potrdi se predlagani dnevni red skupš-
čine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano letno poročilo za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička iz leta
1998 in nerazporejenega dobička iz prejš-
njih let.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta je predlog uprave: ugo-
tovljeni čisti dobiček družbe v letu 1998 v
višini 66,571.548,09 SIT se zadrži kot ne-
razporejeni čisti dobiček;

dividende v višini 90 SIT na delnico ozi-
roma 19,561.140 SIT in nagrade upravi in
nadzornemu svetu v višini 3,328.000 SIT
se izplačajo iz nerazporejenega dobička in
revalorizacijskega popravka nerazporejene-
ga dobička let 1993 – 1996;

upravičenci do izplačila dividend so del-
ničarji, vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 31. 7. 1999, dividen-
de se izplačajo do 30. 9. 1999.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Audit,
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 18.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v del-
niško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v ra-
čunovodskem sektorju vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna in bo veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Kema Puconci, d.d.
uprava

Ob-5415
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Dana, d.d., Mirna

ki bo v četrtek, 29. 7. 1999, ob 12. uri
v prostorih društva Partizan, Sokolska 2,
Mirna.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu:

“Imenujejo se organi skupščine:
za predsednika skupščine se imenuje

Matjaž Logar,
za preštevalca glasov se imenujeta Jože

Bajuk in Marjana Dragan.
Skupščina se seznani s prisotnostjo no-

tarja Tončka Bevca, dipl. jur”.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1998”.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička/po-
krivanje izgube za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “izguba poslovnega leta
1998 v višini 24,958.615,58 SIT se pokrije
iz revalorizacijskega popravka rezerv druž-
be. Kritje izgube se evidentira v poslovnih
knjigah družbe na dan 1. 1. 1999”.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep v naslednjem bese-
dilu “Za revizorja družbe za poslovno leto
1999 se imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Novo mesto”.

Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine najkasneje do
vključno 26. 7. 1999 pisno prijavijo v tajniš-
tvu na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer na sedežu družbe, v računovodstvu
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala is-
tega dne v istih prostorih z istim dnevnim re-
dom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Dana, d.d., MIRNA
uprava družbe

Ob-5416
Na podlagi 7.4 točke statuta družbe Ru-

dis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, upra-
va Rudis, d.d., vabi delničarje na

4. skupščino
delniške družbe Rudis, d.d., Trbovlje,

ki bo v četrtek, 29. julija 1999, ob 12.
uri na sedežu družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina družbe Ru-

dis, d.d., izvoli Leonarda F. Peklarja za pred-
sednika, Mileno Gantar in Bojano Jereb za
preštevalca glasov, Majdo Prišel za zapisni-
karico in ugotovi prisotnost notarke Marja-
ne Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe Rudis, d.d., Trbovlje za leto 1998 v
predlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe Rudis, d.d., Trbovlje razporedi:

1. Nerazdeljeni čisti dobiček ustvar-
jen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. XII. 1998 znaša: 45,067.848 SIT

2. V točki 1. navedeni čisti dobiček
se razdeli takole:

– 30,000.000 SIT bruto v obliki divi-
dend, imetnikom navadnih delnic (50 SIT
na delnico bruto)

– 1,350.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na dobičku v skladu s statutarnimi
določbami nadzornemu svetu

– 1,350.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na dobičku v skladu s statutarnimi
določbami upravi

– preostali del dobička v znesku
12,367.848 SIT ostane nerazdeljen.

3. Do udeležbe v razdelitvi dobička
so upravičeni tisti delničarji, ki so navedeni
kot imetniki navadnih delnic v delniški knjigi
Rudis, d.d., Trbovlje na dan 26. VII. 1999.

4. Dividende bodo izplačane najka-
sneje v 60 dneh od sprejema sklepa na
skupščini delničarjev, in sicer:

– fizičnim osebam na njihove tekoče
račune oziroma hranilne knjižice

– pravnim osebam na njihove žiro ra-
čune.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 1999 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., management, con-
sulting in revizija, Dunajska 21, 1116 Ljub-
ljana.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 26. VII. 1999. Skupščine se lahko
udeležijo in lahko uresničujejo glasovalno
pravico vsi tisti delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki dostavijo pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence naprošamo, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine eno uro pred začetkom zaseda-
nja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo, potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom ali z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be na sedežu družbe vsak delovnik od 9.
do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda upravi pisno sporočijo v sed-
mih dneh od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje na istem mestu eno uro
kasneje.

V tem primeru bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Rudis, d.d., Trbovlje
uprava

generalni direktor: Ludvik Hribar

Ob-5417
Na podlagi 283. člena ZGD in 3. odstav-

ka 14. točke statuta delniške družbe Kolpa,
Proizvodnja in predelava plastičnih mas,
d.d., Metlika, Rosalnice 5, sklicuje uprava
družbe Kolpa, d.d.,

3. skupščino delniške družbe Kolpa,
d.d.,

ki bo v petek, 23. julija, ob 13. uri na
sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Branko Faleskini, za pred-
sednika verifikacijske komisije Samo Škru-
bej, za članici verifikacijske komisije pa Ne-
venka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skupš-
čini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina
ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in revi-
zorja družbe se sprejme poročilo o poslova-
nju za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička, ugotovljenega za leto
1998 in nerazporejenega dobička iz prete-
klih let.

Predlog sklepa:
a) nerazporejeni dobiček iz preteklih let

skupaj z revalorizacijo v višini
37,036.129,95 SIT, se razporedi za:

– izplačilo dividend delničarjem
33,669.171,95 SIT

– izplačilo nagrade upravi 1,683.458 SIT
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu

1,683.500 SIT
b) Dobiček, ustvarjen v letu 1998 v višini

119,525.292,45 SIT se razporedi:
– za pokrivanje izgube v revalorizirani vi-

šini 28,467.547 SIT
– nerazporejen dobiček 91,057.745,45

SIT
Bruto dividenda znaša 90,70 SIT za del-

nico in bo izplačana do konca septembra
1999. Dividenda pripada delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine.

Nagrada upravi se izplača v skladu s
statutom 1/3 v delnicah Kolpe, d.d., 2/3
pa v gotovini. Za ta namen se iz sklada
lastnih delnic nameni takšno število delnic,
ki bodo v skupni vrednosti predstavljale
1/3 udeležbe na dobičku in sicer se delni-
ca obračuna po povprečnem ponderira-
nem nakupnem tečaju nakupov delnic za
sklad lastnih delnic v zadnjih 30 dneh pred
izplačilom.
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Nagrada nadzornemu svetu se izplača
1/3 v delnicah in 2/3 v gotovini.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Vel. Brusnice 69, PE Kandijska 64,
Novo mesto.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be vsak delovnik med 10. in 12. uro od
dneva sklica in objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni ob-
liki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci in zastop-
niki morajo prijavi priložiti tudi pisna poobla-
stila delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred zase-
danjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z enakim dnevnim redom na istem mestu
23. 7. 1999 ob 14. uri. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Kolpa, d.d., Metlika
uprava družbe

Ob-5418
Na podlagi 37. člena statuta družbe

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
SŽ-Železniško gradbeno podjetje

Ljubljana, d.d.
ki bo dne 29. 7. 1999 ob 12. uri v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Ob zeleni
jami 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Ljudmila Kro-
pec, Gabrijela Modic.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu skupš-
čine družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme letno poročilo za leto

1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja ter ob pozitivnem mnenju začasne-
ga nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička ter kritju izgube iz leta 1993, 1994,
1995 in 1996.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti
dobiček družbe za leto 1998 znaša
161,147.662,27 SIT in se razporedi za po-
krivanje izgube iz leta 1993.

Ugotovi se revalorizirana vrednost izgu-
be v letih:

1993 znaša: 874,339.905,89 SIT
1994 znaša: 11,009.917,60 SIT
1995 znaša: 186,185.287,39 SIT
1996 znaša: 171,048.907,51 SIT
Izguba iz leta 1993, ki znaša

874,339.905,89 SIT se krije:
– 188,861.000 SIT iz rezerv
– 192,699.508,85 SIT iz revalorizacij-

skega popravka rezerv
– 206,240.382,33 SIT iz revalorizacij-

skega popravka osnovnega kapitala
– 116,643.118,55 SIT iz prenesenega

dobička iz preteklih let
– 8,748.233,89 SIT iz revaloriziranega

popravka dobička iz prejšnjih let
– 161,147.662,27 SIT iz čistega dobič-

ka leta 1998
5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta:
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

6. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev in iz-
volitev članov nadzornega sveta ter seznani-
tev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil
organ soupravljanja.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. Boris Zrimc
2. Leon Kostiov
3. Franc Hočevar
4. Igor Hauptman
Skupščino se seznani, da je svet de-

lavcev izvolil naslednje predstavnike delav-
cev v nadzorni svet:

1. Marko Čepon
2. Božo Božovič

7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju za-
časnega nadzornega sveta predlaga skupš-
čini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 25.000 SIT neto za
člana in 40.000 SIT neto za predsednika.

Predsedniku in članom začasnega nad-
zornega sveta se za čas delovanja v zača-
snem nadzornem svetu izplača sejnina za
vsako sejo začasnega nadzornega sveta
40.000 SIT neto za predsednika in 25.000
neto za člana.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za pooblaš-
čeno revizijsko družbo za leto 1999 skupš-
čina imenuje družbo Pricewaterhousecoo-
pers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe prisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovnje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilo, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.

začasna uprava:
Dimitrij Podobnik, dipl. str. inž.

Št. 25/99 Ob-5419
Na podlagi 7.5 točke statuta družbe Uni-

tas armature, d.d., Celovška 224, Ljublja-
na, uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe UNITAS armature, d.d.,

Celovška 224, Ljubljana,

ki bo v petek, dne 30. 7. 1999 ob 15.
uri na sedežu družbe, Celovška 224, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenuje za predsedni-
ka skupščine Danica Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Aleksander Rus in Stanislav
Hribar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Erika Braniselj.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998;

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaga-
nem besedilu.
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4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe;

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme na-
slednji sklep o pokrivanju izgube: izguba iz
preteklih let v višini 32,836.000 SIT se po-
krije iz tekočega poslovanja leta 1998.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja;
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Constan-
tia MT&D., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi če niso delničarji.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD, po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Unitas, d.d.,
uprava družbe

Št. 20/99 Ob-5427
Uprava družbe Avtoservis Gorica, d.d.,

Vojkova 49, Nova Gorica, sklicuje

5. skupščino delničarjev,

ki bo dne 2. 8. 1999 ob 12. uri, v pro-
storih Krajevne skupnosti Nova Gorica -
Center, Erjavčeva 4, 5000 Nova Gorica.
Na skupščini se po obravnaval sledeči dnev-
ni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ljubo Peče, za preštevalca
glasov pa Franka Vendramin in Jože Muro-
vec.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme pred-
loženo letno poročilo za leto 1998.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu

1998, ki znaša 13,300.000 SIT, ostane v
celoti nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997, ki
znaša 10,399.643 SIT, se v višini
6,922.584 SIT nameni za dividende delni-
čarjem, preostali del nerazporejenga dobič-
ka iz leta 1997 v višini 3,477.059 SIT osta-
ne še naprej nerazporejen. Bruto dividenda

na delnico znaša 54 SIT. Pri izplačilu se
upošteva pripadajoča revalorizacija za ob-
dobje od 1. 1. 1999 do dneva skupščine.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki so
na dan 26. 7. 1999, vpisani v delniško knji-
go družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi v Ljubljani.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta ter razširitev dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: za točko 7.3.2. se doda
nova točka 7.3.3., ki se glasi: Delničar, ki
se želi udeležiti in na njej glasovati, bodisi
sam bodisi preko pooblaščenca, mora svo-
jo udelžbo na skupščini prijaviti vsaj tri dni
pred skupščino.

Navedeni pogoj za udeležbo mora druž-
ba objaviti v vabilu skupščine.

V točki 2.1. se dejavnost družbe razširi,
tako da se doda: G/52.63 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

sedanjima članoma nadzornega sveta,
skupščina izvoli za člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev, in sicer:

– Ljubo Peče,
– Lucija Mozetič.
Oba člana nadzornega sveta sta izvolje-

na za mandatno dobo štirih let, s pričetkom
mandata z dnem poteka mandata sedanji-
ma članoma nadzornega sveta predstavni-
koma delničarjev.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za vsakega čla-
na nadzornega sveta od 3. 8. 1999 znaša
35.000 SIT neto, za predsednika nadzor-
nega sveta pa 45.000 SIT neto. Sejnine se
sprotno usklajujejo z rastjo indeksa cen živ-
ljenjskih potrebščin.

7. Nagrada za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za opravljeno delo v do-

sedanjem štiriletnem mandatu, se članom
nadzornega sveta določi nagrada v višini:

– 150.000 SIT neto za predsednika nad-
zornega sveta,

– 100.000 SIT neto za člane nadzorne-
ga sveta.

8. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d., Dunajska cesta 22,
Ljubljana.

Predlagatelja vseh sklepov, razen pred-
loga sklepa k točkam 5 in 8, sta uprava in
nadzorni svet družbe. Predlagatelj predlo-
gov sklepov k točkama 5 in 8 dnevnega
reda je nadzorni svet.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe v cen-
tralnem registru nematrializiranih vrednost-
nih papirjev pri Klirinsško depotni družbi v
Ljubljani, na dan 26. 7. 1999, oziroma nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarje pozivamo, da se prijavijo najka-
sneje 1 uro pred pričetkom skupščine in
svojo udeležbo prijavijo na tajništvu družbe
pri ga. Vendramin. Kolikor se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu oziro-
ma zakonitemu zastopniku, pa tudi pisno
pooblastilo oziroma pravni naslov za zakoni-
to zastopanje.

Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pra-
vico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob do-
ločenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih tajništva
Avtoservisa Gorica, d.d., Vojkova 49, v No-
vi Gorici, od 28. junija 1999 naprej, vsak
delovnik od 9. do 11. ure.

Avtoservis Gorica, d.d., Nova Gorica
Direktor: Mitja Simčič, dipl. inž.

Ob-5437
Na podlagi točke 7.6. statuta delniške

družbe Savinja Mozirje, d.d., uprava družbe
sklicuje

3. skupščino delničarjev
delniške družbe Savinja Mozirje, d.d.,

ki bo dne 28. 7. 1999 ob 10. uri v sejni
sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, sprejme se predlagani dnevni
red in skupščino seznani, da seji prisostvu-
je notarka Sonja Kralj.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za delovnega pred-
sednika imenuje Božidar Blagovič, dipl. jur.,
za preštevalki glasov Marija Kompan in Alek-
sandra Verbuč.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in ravizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
revizorja, se sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 1998.

4. Razporeditev čistega dobička iz leta
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, ostane
čisti dobiček v višini 7,126.080,96 SIT ne-
razporejen.

5. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

a) razreši se dosedanji član nadzornega
sveta: Andrej Fašun.

b) Imenuje se nov član nadzornega sve-
ta: Gvido Omladič.

6. imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1999 skupščina imenuje
družbo Abeceda, d.o.o., Celje.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, ozi-
roma firmo in sedež) pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v sez-
nam prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Dvorana bo odprta trideset minut pred
začetkom skupščine. Delničarje prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti, pri vstopu
v dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skupš-
čina ponovno zasedala istega dne v istih
prostorih ob 10.30. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Savinja Mozirje, d.d.,
uprava družbe

Št. 3134 Ob-5438

V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica, d.d., uprava sklicuje

3. redno sejo skupščine
Kopitarna Sevnica, d.d.,

ki bo dne 29. 7. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles - predsednika

in preštevalca glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: imenujejo se organi

skupščine v predlagani sestavi.
3. Sprejem letnega poročila uprave druž-

be za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave družbe za leto 1998.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-

rabi dobička po predlogu uprave.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizisjki pregled za

leto 1999 se imenuje revizijsko družbo Di-
namic, d.o.o., Brusnice.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica pa do dneva skupščine vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev dnev-
nega reda, oziroma nasprotne predloge na
sedežu družbe. Predlogi delničarjev so lahko
pisni in morajo biti razumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj 3
dni pred skupščino pisno napovejo udelež-
bo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pi-
sno.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kopitarna Sevnica, d.d.,
uprava

Ob-5421
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe A1,

d.d. Ljubljana, Vodovodna 93 in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna

93,
ki bo v petek 30. julija 1999 ob 14. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljub-
ljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,

preštevalca glasov: Margareta Barle, An-
dreja Popelar,

notar: Darko Jerše.
2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega do-

bička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998

v višini 456,373.206,64 SIT ostane neraz-
porejen.

b) ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1998 351,708.458,51 SIT se deli:

– izplačilo dividend v višini 158,220.000
SIT kar predstavlja 9.000 SIT na delnico,

– udeležbo uprave v višini 7,900.000
SIT. Od navedenega zneska se največ do
1/3 izplača v gotovini, razlika pa v delnicah
družbe. Za ceno delnice se upošteva dose-
žena tržna cena pri namenskem odkupu teh
delnic.

– udeležbo članov nadzornega sveta v
dobičku v skupni višini 4,500.000 SIT (za
vsakega od članov 1.500.000 SIT). Od na-
vedenega zneska se največ 1/3 izplača v
gotovini, razlika pa v delnicah družbe. Za
ceno delnice se upošteva dosežena tržna
cena pri namenskem odkupu teh delnic,

– ostane nerazporejen v višini
181,088.458,51 SIT.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 60 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se imenu-
je IN Revizijo, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 28. junija 1999 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 30. julija 1999 ob 14.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

A1, d.d.
uprava družbe

Ob-5422
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe

Park-hiša Šubičeva, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 9 in skladno z določili zakona o gospo-
darskih družbah uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe Park-hiša Šubičeva, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9
ki bo v petek 30. julija 1999 ob 11. uri

na sedežu družbe A1, d.d., na Vodovodni
93 v Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,

preštevalca glasov: Margareta Barle, An-
dreja Popelar,

notar: Darko Jerše.
2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega do-

bička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998

v višini 96,440.889,71 SIT ostane neraz-
porejen.

b) ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1998 39,812.072,93 SIT se deli:

– za dividende 27.496,000.000 SIT ali
4.000 SIT na delnico/bruto,

– za udeležbo uprave v dobičku
1.374.800 SIT,

– za udeležbo članov nadzornega sveta
v dobičku 600.000 SIT,

– ostane nerazporejen v višini
10,341.272,93 SIT.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 60 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se ime-
nuje IN Revizijo, d.o.o., Linhartova 1, Ljub-
ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
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četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 28. junija 1999 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 30. julija 1999 ob 11.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Park-hiša Šubičeva, d.d.
uprava družbe

Ob-5423
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe

Park-hiša Trdinova, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 9 in skladno z določili zakona o gospo-
darskih družbah uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe Park-hiša Trdinova, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9
ki bo v petek 30. julija 1999 ob 10. uri na

sedežu družbe A1, d.d. na Vodovodni 93 v
Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Ovoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,

preštevalca glasov: Margareta Barle, An-
dreja Popelar,

notar: Darko Jerše..
2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega do-

bička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998

v višini 133,520.009,56 SIT ostane neraz-
porejen.

b) ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1998 13,397.373,27 SIT se deli:

– za dividende 13,397.373,27 SIT
c) ostanek nerazporejenega čistega do-

bička iz leta 1997 v revalorizirani višini na
dan 31. 12. 1998 92,188.259,86 SIT se
deli:

– za dividende 34,509.626,73 SIT,
– za udeležbo uprave v dobičku

967.911 SIT,
– za udeležbo članov nadzornega sveta

v dobičku 600.000 SIT,
– ostane nerazporejen v višini

56,110.722,13 SIT.
d) dividenda iz čistega dobička iz leta

1996 in 1997 znaša 3.000 SIT na delni-
co/bruto.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 60 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se imenu-
je IN Revizijo, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 28. junija 1999 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 30. julija 1999 ob 10.30 uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Park-hiša Trdinova, d.d.
uprava družbe

Ob-5424
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Av-

tohiše, d.d. Ljubljana, Vodovodna 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe Avtohiša, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93
ki bo v petek 30. julija 1999 ob 12. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljub-
ljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,

preštevalca glasov: Margareta Barle, An-
dreja Popelar,

notar: Darko Jerše.
2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega do-

bička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998

v višini 207,875.574,51 SIT ostane neraz-
porejen.

b) ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1998 119,132.721,67 SIT se deli:

– za dividende 14,868.000 SIT ali
6.000 SIT na delnico/bruto,

– za udeležbo uprave v dobičku
743.400 SIT,

– za udeležbo članov nadzornega sveta
v dobičku 600.000 SIT,

– ostane nerazporejen v višini
102,921.321,67 SIT.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 60 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se ime-
nuje IN Revizijo, d.o.o., Linhartova 1, Ljub-
ljana.

5. Dopolnitev dejavnosti s spremembo
statuta.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se do-
polni in spremeni statut družbe tako, da se
doda besedilo:

a) v prvem odstavku 3.1 točke se doda-
jo nove alinee 8 do 11, ki se glasijo:

– posredovanje in zastopanje za zavaro-
valnice,

– posli obravnavanja in ocenjevanja
škod,

– posli snemanja rizikov za zavaroval-
nice,

– intelektualne in tehnične storitve v zve-
zi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli,

b) v 3.2 točki se doda nova alineja, ki se
glasi:

– J/67.20 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice je, da delničar prijavi
svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Vse udele-
žence pozivamo, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu družbe naj-
manj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli gradivo potrebno za glaso-
vanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 28. junija 1999 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 30. julija 1999 ob 12.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša, d.d.
uprava družbe

Ob-5425
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Av-

tohiše Real, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93
in skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
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3. skupščino
družbe Avtohiša Real, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93
ki bo v petek 30. julija 1999 ob 13. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93 v Ljub-
ljani, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine se izvolijo:

predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,

preštevalca glasov: Margareta Barle, An-
dreja Popelar,

notar: Darko Jerše.
2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-

ka.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998

v višini 117,518.587,48 SIT ostane neraz-
porejen.

b) ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1998 39,384.338,80 SIT se deli:

– za dividende 35,082.000 SIT ali
6.000 SIT na delnico/bruto,

– ostane nerazporejen v višini
4,302.338,80 SIT.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 60 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999 se ime-
nuje IN Revizijo, d.o.o., Linhartova 1, Ljub-
ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice je, da delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Vse udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
tajništvu družbe najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob pri-
javi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 28. junija 1999 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 30. julija 1999 ob 13.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Real, d.d.
uprava družbe

Ob-5469
Na podlagi 7.1 in 7.3 točke statuta del-

niške družbe Intertrade ITA, d.d., Ljubljana,
sklicujem

3. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, dne 29. 7. 1999, ob 13.
uri na sedežu družbe Intertrade ITA, d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, v kletni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine in dveh pre-
števalcev glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– objavljeni dnevni red se sprejme,
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– imenuje se predsednik skupščine,
– imenujeta se preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Boris

Lepša.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1998:
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za poslovno leto 1998 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

3. Obravnava predloga za razporeditev
dobička.

Predlog sklepa uprave, na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagano razporeditev revaloriziranega
nerazporejenega dobička iz leta 1993, ki
znaša po stanju 31. 12. 1998.

dobiček 47,010.599,94 SIT
revalorizacija 62,305.123,20 SIT
revaloriz. dobiček

109,315.723,14 SIT

in se na predlog uprave razporedi:

I. 
1. za izplačilo dividend delničarjem v vi-

šini 840 SIT bruto na delnico, kar skupaj
znaša 58,406.040 SIT.

2. za izplačilo udeležbe na dobičku zapo-
slenim delavcem po sklepu nadzornega sve-
ta z dne 18. 2. 1999 v z nesku 970.000 SIT.

3. za nagrado članom nadzornega sveta
po sklepu nadzornega sveta z dne 18. 2.
1999 v znesku  970.000 SIT.

4. za pokrivanje izgube iz poslovnega
leta 1998 v višini 4,738.748,14 SIT.

Skupaj za razporeditev 65.084.788,14
SIT.

II. Razporeditev se izvrši v breme
dobička v višini 47,010.599,94 SIT
revaloriz. dobička

18,074.188,20 SIT
Skupaj65,084.788,14 SIT

Izplačilo dividend in nagrad se izvrši do
konca meseca septembra leta 1999 brez
revalorizacije.

4. Imenovanje revizorja družbe:
Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 revizijsko družbo Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

na nadzornega sveta se imenuje dr. Drago
Mežnar.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave: v statutu se spre-

meni prvi stavek točke 9.0. Obveščanje
družbenikov, ki se po spremembi glasi:
“Družba oglaša v časopisu Dnevnik, poleg
tega pa lahko tudi v drugih sredstvih javne-
ga obveščanja.”

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na voljo za vpogled na upravi
Intertrade ITA, d.d., vsak delovni dan od 13.
do 15. ure, od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Morebitne nasprotne predloge sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda lah-
ko delničarji sporočijo upravi družbe v pisni
obliki in obrazložene v sedmih dneh od dne-
va objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora za fizič-
ne osebe vsebovati ime in priimek poob-
laščenca in pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu in števi-
lu glasov, firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.

Člani nadzornega sveta in uprave se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji .

V vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno – z glasovnicami, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina), razen če zakon ali statut ne določi-
ta drugače.

Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14. uri v istih pro-
storih. Na ponovnem zasedanju bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta
uro pred uradnim začetkom. Udeležence po-
zivamo, da se ob prihodu na skupščino prija-
vijo v dvorani, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Intertrade ITA, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 671/99 Ob-5481
Na podlagi 25. člena statuta uprava Pod-

jetja storitvenih obrti Kovinar, d.d., Kočevje,
Reška c. 23 vabi delničarje na

2. skupščino
Kovinar, d.d., Kočevje

Uprava sklicuje skupščino, ki bo v četr-
tek, dne 29. 7. 1999, ob 18. uri v konfe-
renčni sobi hotela Valentin v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupš-
čino in ugotovi ali je na skupščini zastopa-
nih toliko glasovalnih delnic, da skupščina
lahko zaseda. Uprava obvesti skupščino gle-
de notarja, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
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3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti. Na podlagi poročila verifikacijske komi-
sije predsednik skupščine ugotovi sklepč-
nost skupščine.

4. Poročilo o poslovanju Kovinar, d.d.,
Kočevje za leto 1998 z računovodskimi iz-
kazi, mnenjem nadzornega sveta in revizor-
ske hiše ITEO Revizija, d.o.o., Ljubljana ter
predlog za delitev dobička.

Predlog sklepa:
(a) Skupščina sprejme Poročilo o poslo-

vanju za leto 1998 z računovodskimi izkazi.
(b) Skupščina sprejme predlog za deli-

tev dobička v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem predloga spre-

memb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predloženi obliki.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

imenuje revizorsko družbo ITEO Revizija,
d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 1998.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Gradivo:
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta je na
sedežu družbe v tajništvu na vpogled vsak
delovni dan pri Tanji Blažič od 14. do
15.30.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda ali predloge glede
dnevnega reda glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, se določi oziroma razglasi polurni od-
mor, po katerem se skupščina vnovič sesta-
ne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kovinar, d. d., Kočevje
uprava

Alojz Ivančič, univ. dipl. inž. str.

Ob-5479
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 25. točke statuta del-
niške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicu-
jem

3. redno skupščino družbe
Elmont Bled d.d

ki bo v četrtek, 29 julija 1999 ob 9. uri v
prostorih družbe, Sp. Gorje 3a

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega pred-
sedstva.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Kersnik Ladislav.

Preštevalca glasov: Humerca Gregor,
Lušina Sara.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep: sprejme
se predlagano letno poročilo za leto 1998.

3. Razporeditev čistega dobička leta
1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep: čisti do-
biček leta 1998 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Nadzornega svet predlaga naslednji sk-

lep: za revizorja družbe za poslovno leto
1999 se imenuje revizijska družba Constan-
tia MT&D d.o.o., Ljubljana.

5. Predlogi in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
10.ure na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri in v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 26. 7. 1999.

Vse delničarje oziroma njihove poob-
laščence, ki se nameravajo udeležiti
skupščine družbe, vljudno prosimo, da svo-
jo udeležbo predhodno pisno javijo v tajniš-
tvo družbe in sicer najkasneje tri dni pred
pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničar-
ji ne bodo imeli pravice udeležbe na
skupščini.

Elmont Bled d.d.
uprava

direktor: Janez Žnidar

Ob-5482
Uprava družbe Gradis, Gradbeno podjet-

je Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na sejo

skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino dne 2. 8.
1999 ob 12. uri, v prostorih poslovne stav-
be Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., na Ulici Gradnikove brigade 11, Ljub-
ljana (sejna soba, 7. nadstropje)

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupš-
čine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine, za dobo enega leta, izvoli Silvan Jakin,
odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev: za uspešno vodenje skupš-
čine je potrebno izvoliti predsednika, pri če-
mer predlagatelja menita, da je predlagani
kandidat primeren glede na svoje znanje in
moralne kvalitete.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Videtič Mirica.

Obrazložitev: za uspešno vodenje skupš-
čine je potrebno izvoliti delovne organe, ki
pa na vsebinsko odločanje nimajo vpliva.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na osnovi poročila pre-

števalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

Obrazložitev: ugotovitev sklepčnosti
skupščine je ugotovitvenega značaja na
podlagi štetja glasov.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

letnem poročilu za leto 1998 in o letnem
poročilu uprave za isto leto.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za leto 1998 in letno poročilo
uprave za isto leto v predloženem besedilu.

Obrazložitev: skupščina delničarjev se
mora seznaniti s poslovanjem in s poslovno
usmeritvijo družbe.

6. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o upo-
rabi dobička za leto 1997 in 1998 v predlo-
ženem besedilu.

Obrazložitev: predlagani sklep izhaja iz
rezultata poslovanja v letu 1997 in 1998.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje revizijska hiša, ki jo je predlagal
nadzorni svet.

Obrazložitev: skladno z zakonodajo je za
sprejem poslovnega poročila potrebno
predhodno revizorsko poročilo. Imenovanje
revizorja je v pristojnosti skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo v Klirinško depotni druž-
bi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine. Pozivamo udele-
žence, da se ob prihodu na skupščino pol
ure pred začetkom seje prijavijo v sprejem-
ni pisarni in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe pri Mihelčič Alenki, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gradis, gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljana,

predsednik uprave:
Jože Ločnikar, univ. dipl. inž. grad.

Ob-5483
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, uprava družbe sklicuje

4. redno skupščino

delničarjev družbe Slovenijales Medna-
rodno podjetje za trgovino, inženiring, proi-
zvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, ki bo v četr-
tek, dne 29. 7. 1999, ob 12. uri v veliki
sejni dvorani – pritličje Poslovnega centra
Slovenijales, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacije komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov: potrdi se tričlansko ve-
rifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov ter imenuje notarja po
predlogu.

2. a) Sprejem letnega poročila o poslo-
vanju družbe za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 s pozitivnim mnenjem revizorja na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

b) Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička družbe iz leta 1998.

Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
iz leta 1998 se razporedi na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta.

3. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta delniške družbe v
besedilu po predlogu.

4. a) Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: odpokliče se doseda-
njega člana nadzornega sveta družbe po
predlogu.

b) Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: izvoli se novega člana
nadzornega sveta družbe po predlogu.

Mandat novoizvoljenemu članu nadzor-
nega sveta družbe poteče z iztekom dose-
danjega mandata članov nadzornega sveta
družbe.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Med-

narodno podjetje Slovenijales, d.d., Ljublja-
na za leto 1999 se imenuje KPMG Sloveni-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap.št. 1., 2.a, 2.b in 3. sta poda-
la uprava in nadzorni svet družbe, predloge
sklepov pod zap.št. 4.a, 4.b in 5. pa je
podal nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb statuta delniške družbe, je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v taj-
ništvu sektorja za kadrovsko organizacij-
ske in splošne zadeve, soba št. 310/III,
vsak delovni dan od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine od 10. do
13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skupš-
čine registrirani pri Klirinško depotni družbi,
to je dne 22. 7. 1999 in ki sami ali preko
svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopni-
kov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine, to je najkasneje do vključno 26. 7.
1999. Pooblaščenci in zastopniki pisni na-
javi udeležbe priložijo dokazilo o pooblasti-
tvi ali zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine. Udeleženci se ob pri-
hodu na skupščino izkažejo z osebno izkaz-
nico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom na seznamu udeležencev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
jem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 29. 7. 1999 ob 13. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Slovenijales Mednarodno podjetje za
trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije, d.d.,

Ljubljana,
generalni direktor Alojz Sajovec

Ob-5484
Uprava družbe Avtoservis Gorica, d.d.,

Vojkova 49, Nova Gorica, sklicuje

5. skupščino delničarjev,

ki bo dne 2. 8. 1999 ob 12. uri, v pro-
storih Krajevne skupnosti Nova Gorica –
Center, Erjavčeva 4, 5000 Nova Gorica.
Na skupščini se bo obravnaval sledeči dnev-
ni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ljubo Peče, za preštevalca
glasov pa gospa Franka Vendramin in Jože
Murovec.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme pred-
loženo letno poročilo za leto 1998.

3. Delitev dobička
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v le-

tu 1998, ki znaša 13,300.000 SIT, ostane
v celoti nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997, ki
znaša 10,399.643 SIT, se v višini
6,922.584 SIT nameni za dividende delni-
čarjem, preostali del nerazporejenega do-
bička iz leta 1997 v višini 3,477.059 SIT
ostane še naprej nerazporejen. Bruto divi-
denda na delnico znaša 54 SIT. Pri izplačilu
se upošteva pripadajoča revalorizacija za
obdobje od 1. 1. 1999 do dneva skupšči-
ne. Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na dan 26. 7. 1999 vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depot-
ni družbi v Ljubljani.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta ter razširitev dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: za točko 7.3.2. se doda
nova točka 7.3.3., ki se glasi: delničar, ki se
želi udeležiti in na njej glasovati, bodisi preko
pooblaščenca, mora svojo udeležbo na
skupščini prijaviti vsaj tri dni pred skupščino.

Navedeni pogoj za udeležbo mora druž-
ba objaviti v vabilu skupščine.

V točki 2.1. se dejavnost družbe razširi,
tako da se doda: G/52.63 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

sedanjima članoma nadzornega sveta,
skupščina izvoli za člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev, in sicer:

– Ljubo Peče,
– Lucija Mozetič.
Oba člana nadzornega sveta sta izvolje-

na za mandatno dobo štirih let, s pričetkom
mandata z dnem poteka mandata sedanji-
ma članoma nadzornega sveta predstavni-
koma delničarjev.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za vsakega čla-
na nadzornega sveta od 3. 8. 1999 znaša
35.000 SIT neto, za predsednika nadzor-
nega sveta pa 45.000 SIT neto. Sejnine se
sprotno usklajujejo z rastjo indeksa cen živ-
ljenjskih potrebščin.

7. Nagrada za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za opravljeno delo v do-

sedanjem štiriletnem mandatu, se članom
nadzornega sveta določi nagrada v višini:

– 150.000 SIT neto za predsednika nad-
zornega sveta,

– 100.000 SIT neto za člane nadzorne-
ga sveta.

8. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: Za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d., Dunajska cesta 22,
Ljubljana.

Predlagatelja vseh sklepov, razen pred-
loga sklepa k točkam 5 in 8, sta uprava in
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nadzorni svet družbe. Predlagatelj predlo-
gov sklepov k točkama 5 in 8 dnevnega
reda je nadzorni svet.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresniču-

jejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki bo-
do vpisani v delniško knjigo družbe v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi v Ljublja-
ni, na dan 26. 7. 1999, oziroma njihovi za-
koniti zastopniki ali pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se prijavijo najkasneje 1 uro
pred pričetkom skupščine in svojo udeležbo
prijavijo na tajništvu družbe pri Vendramin.
Če se bo delničar skupščine udeležil po
pooblaščencu oziroma zakonitemu zastopni-
ku, pa tudi pisno pooblastilo oziroma pravni
naslov za zakonito zastopanje.

Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pra-
vico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob do-
ločenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih tajništva
Avtoservisa Gorica, d.d., Vojkova 49, v No-
vi Gorici, od 28. junija 1999 naprej, vsak
delovnik od 9. do 11. ure.

Avtoservis Gorica, d.d., Nova Gorica
direktor: Mitja Simčič, dipl. inž.

Ob-5485
Na podlagi točke 7.5.3 statuta družbe

sklicujem

11. skupščino
družbe IBL Sistemi, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 7. 1999, ob 15. uri v

sejni sobi Poslovnega centra IBL Ljubljana,
Železna cesta 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja in ugo-

tovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-

sov in potrditev notarja.
3. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
4. Razporeditev dobička iz leta 1998 in

nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.
5. Razrešitev treh članov nadzornega

sveta in izvolitev novega člana.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 1999.
7. Informacija o poslovnem načrtu IBL

1999.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predsednik uprave in nadzorni svet pred-

lagata k posameznim točkam dnevnega re-
da naslednje sklepe:

K 1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. Za predsednika skupščine se izvoli

Ivo Garič, za preštevalca glasov Irena Cu-
der in Ciril Žgajnar, potrdi se predlagani
notar.

K 3. Sprejme se letno poročilo za leto
1998.

K 4.
– čisti dobiček iz leta 1998 v višini

3,072.000 ostane nerazporejen,
– nerazporejeni čisti dobiček prejšnjih let

v višini 443,810.000 ostane nerazporejen,

– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala 487,250.000 ostane nerazporejen

K 5.
– zaradi poteka mandata se razrešita čla-

na nadzornega sveta Vesna Berk in Stane
Zadravec,

– zaradi imenovanja za v. d. direktorja druž-
be IBL Logis se razreši Matjaža Kolenca,

– izvoli se novi član nadzornega sveta,
Miroslav Merše.

K 6. Za pooblaščenega revizorja za leto
1999 se imenuje IN Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana.

K 7. Informacija o poslovnem načrtu IBL
1999 se sprejme.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu predsednika upra-
ve, Ljubljana, Železna c. 18, ob delavnikih
med 10. in 12. uro.

Morebitne nasprotne predloge sklepov
lahko delničarji pošljejo upravi v pisni obliki
v sedmih (7) dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci.
Pooblaščenci morajo imeti pooblastilo, ki
ga družba shrani.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnev-
nim redom istega dne v istih prostorih ob
16. uri. V tem primeru bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

IBL sistemi, d.d., Ljubljana
predsednik uprave:

Ivo Garič, univ. dipl. inž.str.

Št. 273/99 Ob-5523
Na podlagi točke 7.3. statuta Steklarne

“Rogaška”, d.d., Rogaška Slatina, Ulica tal-
cev 1, sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Steklarne “Rogaška”,

d.d.,
ki bo v petek, 30. 7. 1999, na sedežu

družbe, v prostorih Steklarskega hrama, Uli-
ca talcev 1, ob 13. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
izvolitvi predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja, se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta 1998 v znesku 374,288.996,86
SIT se na predlog uprave in pozitivnega
mnenja nadzornega sveta razporedi za po-
krivanje izgube iz preteklih let.

4. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 1999.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 1999 se na pred-
log nadzornega sveta imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.

5. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se razreši članica nadzornega sveta
Nataša Mahne.

Na podlagi predloga nadzornega sveta
se za člana nadzornega sveta izvoli Franc
Knafelc. Mandat novoizvoljenega člana nad-
zornega sveta traja do izteka mandata raz-
rešene članice nadzornega sveta, to je do
5. 12. 2000.

6. Določitev nagrade za delo članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se članom nadzornega sveta za njiho-
vo delo v letu 1998 na predlog uprave izpla-
ča enkratna nagrada v znesku 100.000 SIT.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 22. 7. 1999.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v dvora-
no z osebno izkaznico, izpiskom iz delniške
knjige ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom najmanj 30 minut pred začetkom zase-
danja skupščine, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 11. do 13. ure, v informacij-
ski pisarni na sedežu družbe.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-

stopniki lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi razumno utemeljene nasprotne
predloge.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po poteku
katerega se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Steklarna “Rogaška”, d.d.
direktor družbe

Št. 03/99 Ob-5428
Uprava SM Trgovina, trgovina na debelo

in drobno, storitve, d.d., Žalec, Šlandrov trg
35, v skladu z 288. členom zakona o gos-
podarskih družbah objavlja

nasprotni predlog

k točkam dnevnega reda skupščine del-
ničarjev, ki bo dne 15. julija 1999 ob 14.
uri v dvorani Doma upokojencev Griže, Gri-
že 49b.

Nasprotni predlog oziroma predlog k raz-
širitvi dnevnega reda z dodatno točko dnev-
nega reda podaja delničarka Nika Kolmanič
in sicer tako, da 7. točka objavljenega dnev-
nega reda (vprašanja, pobude in predlogi
delničarjev) postane 8. točka, vsebina 7.
točke dnevnega reda pa naj se glasi:
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7. Sklep o odstopu od koncernske po-
godbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se s 1. 8. 1999 odstopi od pogod-
be o ustanovitvi koncerna z razmerjem ena-
kopravnosti in postavitvi enotnega vodstva,
ki je bila sprejeta na skupščini družbe dne
14. 6. 1996.

Utemeljitev predloga: namera uprave
družbe, da se kapitalsko povezuje s strateš-
ko pomembnimi poslovnimi partnerji, se ne
sklada z organiziranostjo, načeli in cilji v
koncern povezanih družb.

Stališče uprave: uprava družbe se strinja
s predlagnim nasprotnim predlogom.

SM Trgovina, d.d., Žalec
uprava

Razne objave

Ob-5404
Stol, d.d. Kamnik, ki ga po pogodbi o

izvajanju poslovnih storitev zastopa Stol Po-
slovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta

javno dražbo
za prodajo strojev in druge opreme ter

več osebnih tovornih vozil
Predmet prodaje:
1. Razni rabljeni lesnoobdelovalni stro-

ji, stroji za obdelavo kovin in predelavo pla-
stike po spisku.

2. Osebna in tovorna vozila po spisku.
3. Vakumska sušilnica Masspell BS -20,

letnik 1984, inv. št. 9941, dolžina 10m,
premer valja 2,3 m, volumen 20 m3, teža
11300 kg, moč 43 kw.

Izklicna cena je 2,018.250 SIT.
Stroške demontaže in transporta prev-

zame kupec.
Spisek strojev, opreme ter osebnih in

tovornih vozil pod 1. in 2. točko bo na
razpolago pri recepciji Upravne zgradbe
Stola d.d. in sicer vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.

Javna dražba bo v sredo 14. 7. 1999
ob 10. uri, v prostorih upravne zgradbe
Stol, d.d., Ljubljanska cesta 45, 1240
Kamnik.

Pogoji dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse

pravne in fizične osebe, ki pred licitacijo
plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščino morajo dražitelji vplačati do
dneva dražbe na žiro račun Stol, Poslovne
storitve, d.o.o. št. 50140-601-49724 ali
na dan dražbe do 9. ure pri blagajni podjet-
ja Stol,d.d.

2. Uspelemu dražitelju bo varščina všte-
ta v kupnino, neuspelim pa brezobrestno
vrnjena najkasneje v treh dneh po končani
javni dražbi.

3. Stroji in druga oprema ter avtomobili
se bodo prodajali po sistemu videno - kup-
ljeno, brez kasnejših reklamacij.

4. Kupnino mora kupec plačati najkasne-
je v 8 dneh po dražbi, če tega ne stori mu
varščina zapade. Kupljene stvari bodo izro-
čene kupcu po plačilu celotne kupnine.

5. Eventualni prometni davek, oziroma
DDV ter prenos lastništva plača kupec.

6. Ogled strojev, opreme ter avtomobi-
lov bo možen vsak delovni dan 1 teden
pred javno dražbo od 8. do 12. ure po
predhodni najavi na tel. 061/812-854 Ja-
nez Koleša, kjer je možno dobiti tudi ostala
dodatna pojasnila.

Stol, d.d. Kamnik

Ob-5477
OŠ Louisa Adamiča, Tovarniška 14, Gro-

suplje, objavlja prodajo avtobusa:
Predmet prodaje je avtobus TAM 130 A

85, letnik 1990. Datum prve registracije: 21.
11. 1990. Del. prostornina 6380 cm3, moč
motorja 91 KW, prevoženo 308.000 km.

Izklicna cena je 976.444 SIT, najnižji
znesek višanja je 20.000 SIT.

Dražba bo ustna, dne 15. 7. 1999 ob
11. uri v zbornici OŠ Louisa Adamiča Gro-
suplje, Tovarniška 14.

Udeleženci dražbe morajo plačati varšči-
no v višini 20% od izklicne cene na žiro
račun: 50130-603-56068-OŠ Louisa Ad-
amiča Grosuplje, najkasneje tri dni pred jav-
no dražbo. Udeleženci dražbe morajo pred
začetkom javne dražne tudi predložiti doka-
zilo o plačilu davkov in prispevkov in zapad-
lih obveznosti do svojih upnikov.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v osmih
dneh po opravljeni glavni dražbi. Preostali
del kupnine mora kupec plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe.

Interesenti si lahko avtobus ogledajo dne
15. 7. 1999 ob 9. uri, po predhodni najavi
v tajništvu OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
Tovarniška 14, tel. 761-066.

Osnovna šola Louisa Adamiča
Grosuplje

Št. 45/99 Ob-5402
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zi-

danem Mostu preklicuje delovne knjižice
delavcev zavoda: Ašič Ana, Brezje pri Dovš-
kem 12, 8281 Senovo, reg. št. delovne
knjižice: 7333, Občina Sevnica, Bevc Dani-
jela, Blanca 88, 8283 Blanca, reg. št. de-
lovne knjižice: 7459, Občina Sevnica, Bevc
Darja, Slap 6, 1434 Loka pri Zidanem Mo-
stu, reg. št. delovne knjižice: 9183, Občina
Sevnica, Bobnič Olga, Krajna Brda 5, 8283
Blanca, reg. št. delovne knjižice: 9452, Ob-
čina Sevnica, Bojić Božidarka, Planinska
29, 8290 Sevnica, reg. št. delovne knjiži-
ce: 13531, Občina Sevnica, Brečko Jože-
fa, Radež 15, 1434 Loka pri Zidanem Mo-
stu, reg. št. delovne knjižice: 8685, Občina
Laško, Cvelbar Marija, Blanca 46, 8283
Blanca, reg. št. delovne knjižice: 11012,
Občina Sevnica, Čonda Pavla, Počakova
34, 1433 Radeče, reg. št. delovne knjiži-
ce: 7536, Občina Laško, Dornik Anita, Jag-
njenica 19b, 1433 Radeče, reg. št. delov-
ne knjižice: 12924, Občina Laško, Drolc
Martina, Vrhovo 32, 1433 Radeče, reg. št.
delovne knjižice: 11161, Ernestl Dobrinka,
Račiča 2a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
reg. št. delovne knjižice: 02/14-128-81,
File Milica, Radež 1a, 1434 Loka pri Zida-
nem Mostu, reg. št. delovne knjižice: 3999,
Občina Sevnica, Fon Marija, Vranje 18,
8290 Sevnica, reg. št. delovne knjižice:

9494, Občina Sevnica, Frece Vlasta, Breg
1d, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št.
delovne knjižice: 7734, Občina Sevnica,
Gorišek Erika, Veliko Širje 98, 3272 Rim-
ske Toplice, reg. št. delovne knjižice: 9566,
Občina Laško, Herbst Ivandić Olga, Loka
112, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg.
št. delovne knjižice: 10247, Občina Sevni-
ca, Hočevar Olga, Loka 74, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjižice:
5522, Občina Sevnica, Hribar Ida, Račica
40, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št.
delovne knjižice: 265, Hribar Radovan, Lo-
ka 85, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg.
št. delovne knjižice: 14595, Občina Sevni-
ca, Jahn Brigita, Titova ulica 2, 1433 Rade-
če, reg. št. delovne knjižice: 11485, Obči-
na Sevnica, Klembas Darija, Vrhovo 10,
1433 Radeče, reg. št. delovne knjižice:
10342, Občina Laško, Klenovšek Andreja,
Dol. Brezovo 17, 8283 Blanca, reg. št. de-
lovne knjižice: 8543, Občina Sevnica, Kle-
novšek Magdalena, Razbor 14, 1434 Loka
pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjiži-
ce: 1689, Občina Sevnica, Klenovšek Pa-
vla, Račica 31, 1434 Loka pri Zidanem Mo-
stu, reg. št. delovne knjižice: 6203, Občina
Sevnica, Kodeh Alenka, Vrh nad Boštanjem
5, 8294 Boštanj, reg. št. delovne knjižice:
9262, Občina Sevnica, Kolman Marija, Pla-
ninska 19, 8290 Sevnica, reg. št. delovne
knjižice: 14177, Občina Sevnica, Koncilija
Anica, Račica 34a, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu, reg. št. delovne knjižice: 4014, Ob-
čina Sevnica, Konhajzler Simona, Loka 75,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
lovne knjižice: 10905, Občina Laško, Košir
Irena, Florjanska 21, 8290 Sevnica, reg.
št. delovne knjižice: 11875, Občina Sevni-
ca, Kovač Draga, Račica 48b, 1434 Loka
pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjiži-
ce: 3614, Občina Laško, Kranjčevič Zvez-
dica, Radež 1b, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu, reg. št. delovne knjižice: 5226, Ob-
čina Sevnica, Krošelj Mojca, Vrhje 67, 8258
Kapele, reg. št. delovne knjižice: 8178, Ob-
čina Brežice, Lapornik Anton, Loka 96,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
lovne knjižice: 3420, Občina Sevnica, Mli-
narič Marinka, Račica 59, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjižice:
9140, Občina Sevnica, Murenc Franc,
Konjsko 17, 8294 Boštanj, reg. št. delovne
knjižice: 9516, Občina Sevnica, Musar Ma-
rija, Račica 9, 1434 Loka pri Zidanem Mo-
stu, reg. št. delovne knjižice: 3785, Občina
Sevnica, Novak Nevenka, N. h. Maroka 4,
8290 Sevnica, reg. št. delovne knjižice:
10083, Občina Rijeka, Hrvaška, Novak Ve-
ra, Loka 88, 1434 Loka pri Zidanem Mo-
stu, reg. št. delovne knjižice: 9890, Občina
Sevnica, Ocvirk Angelca, Boštanj 25, 8294
Boštanj, reg. št. delovne knjižice: dvojnik
15736, Občina Sevnica, Očko Irena, Dol.
Brezovo 19d, 8283 Blanca, reg. št. delov-
ne knjižice: 7594, Občina Sevnica, Pinterič
Marija, Loka 105, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu, reg. št. delovne knjižice: 5004, Ob-
čina Sevnica, Pompe Darja, Razbor 42a,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
lovne knjižice: 14518, Občina Sevnica, Po-
točnik Jolanda, Log pri Vrhovem 24, 1433
Radeče, reg. št. delovne knjižice: 8479,
Občina Laško, Prebejšek Ivanka, Breg 17,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
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lovne knjižice: 13491, Občina Sevnica,
Racman Anica Nuša, Račica 20, 1434 Lo-
ka pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knji-
žice: 9771, Občina Sevnica, Savinc San-
dra, Planinska 19, 8290 Sevnica, reg. št.
delovne knjižice: 15647, Občina Sevnica,
Seljak Simona, Radež 2, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjižice:
9750, Občina Laško, Simončič Mojca, Dol.
Boštanj 101, 8294 Boštanj, reg. št. delov-
ne knjižice: 13643, Občina Sevnica, Sitar
Štefanija, Račica 50, 1434 Loka pri Zida-
nem Mostu, reg. št. delovne knjižice:
12544, Občina Sevnica, Suhadovčan Mari-
ja, Breg 9a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
reg. št. delovne knjižice: 9893, Občina Sev-
nica, Sušin Marija, Obrežje pri Zidanem Mo-
stu 60, 1432 Zidani Most, reg. št. delovne
knjižice: 8515, Občina Sevnica, Šinkovec
Jožica, Račica 36b, 1434 Loka pri Zida-
nem Mostu, reg. št. delovne knjižice: 8594,
Občina Sevnica, Šinkovec Ljubomir, Rači-
ca 36b, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
reg. št. delovne knjižice: 10223, Občina
Krško, Šmerc Krista, Loka 113, 1434 Loka
pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjiži-
ce: 02/21-128-47/80, Občina Prnja-
vor/BiH, Štigl Marija, Šentjur na Polju 26,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
lovne knjižice: 3951, Občina Sevnica, Švi-
gelj Tanja, Arto 4, 8293 Studenec, reg. št.
delovne knjižice: 12260, Občina Sevnica,
Teraž Jožica, Žigarski vrh 38, 8290 Sevni-
ca, reg. št. delovne knjižice: 11986, Obči-
na Sevnica, Terbovc Miroslava, Radež 31,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št. de-
lovne knjižice: 7823, Občina Laško, Tiršek
Snežana, N. h. Maroka 23, 8290 Sevnica,
reg. št. delovne knjižice: 2681, Občina Kra-
gujevac, Srbija, Titovšek Andreja, Žebnik
33, 1433 Radeče, reg. št. delovne knjiži-
ce: 11517, Občina Laško, Valenčak Irena,
Polek pri Podsredi 20, 3257 Podsreda, reg.
št. delovne knjižice: 12590, Občina Krško,
Vidic Zvonka, Ulica XIV. divizije 4, 3272
Rimske Toplice, reg. št. delovne knjižice:
6673, Zahrastnik Slavica, Pot na jez 9a,
1433 Radeče, reg. št. delovne knjižice:
6389, Zemljak Marjana, Konjsko 17, 8294
Boštanj, reg. št. delovne knjižice: 13711,
Občina Sevnica, Zorec Ana, Obrežje 56,
1432 Zidani Most, reg. št. delovne knjižice:
7571, Občina Jesenice, Zupančič Ana,
Breg 1c, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
reg. št. delovne knjižice: 7089, Občina Sev-
nica, Zupančič Magda, Breg 1c, 1434 Lo-
ka pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knji-
žice: 16996, Občina Krško, Zupančič Mak-
similijan, Radna 16, 8294 Boštanj, reg. št.
delovne knjižice: 6357, Občina Sevnica,
Zupan Violeta, Strma ulica 7, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu, reg. št. delovne knjižice:
8682, Občina Laško, Culetto Mirjam, Rači-
ca 42, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg.
št. delovne knjižice: 13477, Občina Sevni-
ca, Gračnar Mojca, Kladje 23, 8283 Blan-
ca, reg. št. delovne knjižice: 15706, Obči-
na Sevnica, Hren Nataša, Šentjur na polju
26, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, reg. št.
delovne knjižice: 12826, Občina Laško,
Krašovec Ana, Prvomajska 6, 8290 Sevni-
ca, reg. št. delovne knjižice: 13599, Obči-
na Sevnica, Povšič Milena, Prapretno 24,
1433 Radeče, reg. št. delovne knjižice:
9376, Občina Sevnica, Repar Bučar Erika,

Ob gozdu 20a, 8290 Sevnica, reg. št. de-
lovne knjižice: 7925, Občina Sevnica, Var-
lec Barbara, Žurkov dol 33, 8290 Sevnica,
reg. št. delovne knjižice: 13477, Občina
Sevnica, Zelič Marija, Breg n. h., 1434 Lo-
ka pri Zidanem Mostu, reg. št. delovne knji-
žice: 8220, Občina Sevnica.

Ob-5318
Matoles, d.o.o., Legen 125, Šmartno,

preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
napisom: MATOLES d.o.o., LEGEN 125,
62383 ŠMARTNO pri SLOVENJ GRADCU
in logotipom.

A.B.C. d.o.o., V. Vodopivca 2, Nova
Gorica, preklicuje uradno potrdilo za regi-
stracijo vozila MEGANE, RN 1.4. 16V,
ocarinjeno po ECL 2187 z dne 10. 3.
1999, št. šasije VF1BAOWO519838659.
g-50025

ABC d.o.o. Nova Gorica, V. Vodopivca
2, Nova Gorica, preklicuje uradno potriloza
registracijo vozila Megane, ocarinjeno po
ECL3172 z dne 8.4.99, št. šasije
VF1BAOVM5 20125034. g-50146

Alptours d.o.o., Trg golobarskih žrtev
47, Bovec, preklicuje potrdilo o vpisu,št.
276 z dne 7. 3. 1997, ser. št. zrakoplova
11020, oznaka državne pripadnost in reg.
št. S5-DDO, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze. g-50188

Avtodelta, Dunajska 122, Ljubljana, pre-
klicuje izjavo o tehnični in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1103699. s-50305

Avtohiša Drev, d.o.o., Drešinja vas
46/a, Petrovče, preklicuje potrdilo za re-
gistracijo vozila SEAT ALHAMBRA 1,9
TDI, št. šasije VSSZZZ7MZXV525580.
g-50356

Avtoservis d.d., Kroška ul. 58, Murska
Sobota, preklicuje uradno potrdilo za regi-
stracijo vozila Renault Megane RT 1.6 16V,
št. šasije VF1BAOWO520146157, ocari-
njeno po ECL, št. 4429 z dne 13. 5. 1999.
g-50516

Dominko, d.o.o., Zadružni trg 8, Ptuj,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo št.
K.5665, izdano 16. 3. 1999, za vozilo VW
Polo limuzina 1.4, št. šasije
WVWZZZ6KZXR525093. g-50355

Horvat Stanislav, Srednja Bistrica 35/a,
Črenšovci, preklicuje licenco št.
6142/6611-LM32/1999, izdala OZS,
28. 1. 1999 za vozilo TAM 260, reg. ozna-
ka vozila MS 15-53D. g-50149

Jevnik Ines, Selo 11b, Črniče, preklicu-
je priglasitveni list, opr. št. 01-0856/97,
izdan 15. 10. 1995. g-50218

LIST D.O.O., Pionirska 14, Solkan, pre-
klicuje potrdilo o usposobljenosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0235829, za vozi-
lo suzuki swift. g-50148

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, Ce-
lovška cesta 160, Ljubljana, preklicuje štam-
piljko okrogle oblike z vsebino: Ljubljanski
potniški promet, d.d., Samostojni sindikat,
Ljubljana, 1, z lipovim listom v sredini.
s-50064

Lazič Mirko s.p., Vojkova 26, Portorož,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
059743/1235/01-50/1996 z dne 21. 8.
1996. g-50163

Lazič Mirko s.p., Vojkova 26, Portorož,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
40-1435/96. p-50017

Maglica Anton s.p., Klanec 19 c, Kozi-
na, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
48-0734/94 z dne 1.1.1005. g-50041

Merlin Anton, Pod Trško goro 22, Novo
mesto, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 038/0795-94 z dne 19. 7.
1994. g-50160

Močinič Klaudio, s.p., Vanganel 38, Ko-
per, preklicuje odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 017472/2043/00-27/1995, izda-
la Obrtna zbornica Slovenije. s-50351

PORSCHE Maribor, Šentiljska 128, Ma-
ribor, preklicuje potrdilo za registracijo uvo-
ženega vozila SEAT IBIZA, št. šasije:
VSSZZZ6KZXR288418. g-50216

PVP, d.o.o., Bilje 135c, Renče, prekli-
cuje licenco št. 785/23 za tovorno vozilo z
reg. št. GO 13-20A. g-50478

Podkrižnik Marija, Ter 42, Ljubno, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 35031594,
mat.št. 5827366000. g-50214

Rezar Ivan, s.p., Dobrije 1, Ravne na
Koroškem, preklicuje obrtno dovolenje št.
6928-0582, izdano 6. 3. 1995. g-50503

Serec Marjan, Draženci 22/a, Ptuj, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
45399. g-50266

Sever Matjaž, Srednje Gameljne 22,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje št.
33866/3288/00-37/1995, izdano 6. 3.
1995. s-50419

Summit Motors Ljubljana d.o.o., Le-
skoškova 4, Ljubljana, preklicuje uradno po-
trdilo za registracijo vozila, ocarinjeno po
ECL, št. K-4 18978 z dne 30. 3. 1999, št.
šasijeWFOAXXGBBAWM83055. s-50045

Študentska organizacija v Mariboru,
Gosposvetska c. 83, Maribor, preklicuje
štampiljko okroble oblike, premera 3 cm, z
vsebino ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V MARIBORU, 1. g-50413

Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljub-
ljana, preklicuje homologacijski kartonček,
št. A 1105452. s-50299

Trgotrans-trade d.o.o., Cesta v Šmartno
15, Ljubljana, preklicuje kopijo licence za
vozilo z reg. oznako LJ 19-80P. s-50194

Vengust Fanc, Liparjeva cesta 18, Men-
geš, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0023/94, izdan 1. 2. 1994. s-50232

Zušančič Ciril Metod, Groblje 3, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
038/0338-94, mat. št. 5201998. g-50354

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Alibegović Teoman, Zadružna ul. 22, Ko-
menda, potni list št. BA 593606. s-50515

Andrović Sefadin, Zvezda 1, Ljubljana,
potni list št. AA 676277. s-50234

Arh Jelka, Štularjeva ul. 7, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 452103. s-50008

Artnak Magdalena, Petrovičeva ulica 23,
Ljubljana, potni list št. BA219464. s-50112

Artnak Miroslav, Petrovičeva ul. 23, Ljub-
ljana, potni list št. BA 248034. s-50113
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Babnik Antonija, Rozmanova ul. 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 116039.
s-50028

Batič Anica, Pupinova 2, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 60545. p-50088

Beganović Emsad, Goriška ul. 71, Ljub-
ljana, potni list št. BA 415246. s-50032

Bencek Ivan, Gibina št. 58, Ljutomer,
potni list št. AA 40139, izdala UE Ljutomer.
p-50093

Benko Vanja, Koroška c. 35a, Velenje,
potni list št. BA 548024, izdala UE Velenje.
p-50119

Berbatovič-Justus Biserka, Suhi vrh 13,
Ravne na Koroškem, potni list št. AA
918341, izdala UE Slovenj Gradec.
g-50410

Boh Peter, Ziherlova 2, Ljubljana, potni
list št. BA 335376. s-50507

Boh Peter, Ziherlova 2, Ljubljana, pre-
klic potnega lista, št. 0003353, objavljen v
UL RS, št. 57/98. p-50120

Brglez Pavla, Mali breg 4, Loče, potni
list št. AA 187645, izdala UE SlovenskeKo-
njice. p-50011

Brodarič Jasmina, Linhartova c. 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 316269, izdalaUE
Ljubljana. s-50316

Cafuta Franc, Jurčičeva 16, Ptuj, potni
list št. AA 358820. s-50512

Capek Tina, Ptujska ulica 27, Ljubljana,
potni list št. BA 886224, izdala UE Ljublja-
na. s-50050

Celar Anja, Lepodvorska 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 154827. s-50267

Crnec Sandra, Zvezda 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 316106. s-50093

Čandić Mensur, Švabičeva 7, Ljubljana,
potni list št. BA 827305, izdala UE Ljublja-
na. s-50417

Delić Đengis, Jakopičeva ul. 13, Kam-
nik, potni list št. BA 852277. s-50022

Dolinšek Drago, Einspielerjeva 5 b, Ljub-
ljana, potni list št. AA 113118. s-50094

Dotlić Božana, Ul. Bratov Učakar 26,
Ljubljana, potni list št. BA 860465. s-50324

Došer Drago, Česnikova 8, Ljubljana,
potni list št. BA 882931. s-50181

Dreo Karmen, Borštnikova 61, Maribor,
potni list št. AA 390936. p-50019

Emeršič Gregor Anton, Polanškova ulica
42, Ljubljana, potni list št. BA 109157, iz-
dala UE Ljubljana. s-50431

Eržen Živa, Cvetlična ulica 29, Celje,
potni list št. BA 780478, izdala UE Celje.
p-50055

Gešelj Helena, Nova lipa 31, Vinica, pot-
ni list št. BA 464067, izdala UE Črnomelj.
p-50099

Glasnovič Pavlina, Strossmayerjeva 14,
Ljubljana, potni list št. AA 207408, izdala
UE Ljubljana. s-50402

Glavica Štefan, Vurberk 48a, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico št. 139048.
p-50008

Golob Melhior, Ciril Metodov trg 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 124223.
s-50099

Gorjan Silva, Vogrsko 73, Volčja Draga,
maloobmejno prepustnico št. AI 6062, iz-
dala UE Nova Gorica. g-50401

Grabnar Vincenc, Trubarjeva 9,
Ljubljana, potni list št. BA 17232, izdala UE
Ljubljana s-50532

Grbič Divna, Lužičko Srbska 7, Ljublja-
na, potni list št. BA 720668. s-50217

Guštin Andrej, Bidovčeva ulica 14, Ko-
per, maloobmejno prepustnico št. AI
102830, izdala UE Koper. g-50412

Habinek Tatjana, roj. Bohorč, Haupt-
strasse 1/a, Rossdorf, potni list št. AA
74566, izdan 17. 4. 1992 v Krškem.
p-50112

Hajnšek Franc, Sigova 14, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 36970. g-50067

Hojnik Robert, Kajuhova ul. 7, Kidriče-
vo, potni list št. BA 221653, izdala UE Ptuj.
p-50106

Hotujec Martina, Na griču 9, Ljubljana,
potni list št. AA 587277, izdala UE Ljublja-
na.

Ilić Olgica, Cesta na Roglo 17, Zreče,
potni list št. AA 407978, izdala UE Sloven-
ske Konjice. s-50014

Jakljič Jože, Ig 170, Ig, osebno izkazni-
co št. 142347. s-50061

Jamnišek Igor, Kumrovška 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 290870. s-50091

Jan Jana, Ul. Marije Draksler 31, Ljublja-
na, potni list št. BA 844581. s-50332

Jan Tine, Ul. Marije Draksler 31, Ljublja-
na, potni list št. BA 844582. s-50330

Japelj Urška, Bohoričeva ulica 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 662505, izdala UE
Ljubljana. s-50248

Jemec Vinko, Spodnji trg 5, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 581059. s-50473

Jerman Mojca, Lebanova 27, Novo me-
sto, potni list št. BA 311202, izdala UE
Novo mesto. g-50058

Jurič Marko, Ljubljanska 94/b, Maribor,
osebno izkaznico št. 127579. p-50123

Jurčevič Marija, Raičeva ulica 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 841149. s-50439

Kerec Alfred, Apače 74, Apače, potni
list št. BA 757690, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-50043

Klemen Bogdan, Bela 2, Motnik, oseb-
no izkaznico, št. 42129. s-50339

Klešnik Slavka, Miklošičeva cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 13274.
s-50499

Klincov Miroslav, Podjunska 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 17244.
s-50105

Knafelc Robert, Bajčeva ulica 6, Novo
mesto, potni list št. AA 555131, izdala UE
Novo mesto. g-50057

Kocjančič Ido, Frenkova cesta 5, Pobe-
gi, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 40/99, g-40053. g-50235

Kolenc Anči, Metoda Mikuža 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 139225.
s-50334

Kolenko Martin, Prežihova ul. 4, Gornja
Radgona, potni list št. BA 61204, izdala UE
Gornja Radgona. p-50006

Koleša Bojan, Kresniške poljane 69,
Kresnice, potni list št. BA 5781, izdala UE
Litija. s-50335

Konič Ivan, Ulica XXX divizije 19 B, Nova
Gorica, potni list št. BA 357394. g-50184

Korošec Marija, Orešje 139, Ptuj, potni
list št. AA 988619. p-50129

Kotamar Boštjan, Reteče 107, Škofja
Loka, potni list št. AA 380749, izdala UE
Škofja Loka. s-50527

Kovačevič Mirsad, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, potni list št. BA 443736, izdala UE
Ljubljana. s-50314

Kovačič Katarina, Šmarje 13 a, Šentjer-
nej, potni list št. BA 629199. g-50196

Kržan Olga, Mali vrh 21 č, Globoko, pot-
ni list št. BA 196437. p-50022

Kralj Ingrid, Dolsko 45, Ljubljana, potni
list št. BA 240110. s-50284

Kranjec Simona, Sotina 72, Rogašovci,
osebno izkaznico št. 103243. p-50096

Kristan Branko Bojan, Jamnikarjeva 16,
Ljubljana, potni list št. AA 768731. s-50479

Kristan Mojca, Oražnova 4, Ljubljana,
potni list št. BA 165214. s-50480

Kumer Julijana, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 739837, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-50318

Leskošek Rihard, Goljarjeva pot 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 102135. s-50165

Lisjak Andreja, Dane pri Sežani 83, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 154007. p-50127

Ljubec Stanko, Potrčeva 13, Ptuj, potni
list št. BA 440283, izdala UE Ptuj. p-50045

Lozytska Victoria, Blažičeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 108062.
s-50505

Lukež Borut, Večna pot 99, Ljubljana,
potni list št. BA 591586, izdala UE Ljublja-
na. s-50009

Lulič EMir, Metoda Mikuža 8, Ljubljana,
potni list št. BA 681099, izdala UE Ljublja-
na. s-50264

Male Vesna, Ljubljanska 7 b, Maribor,
potni list št. BA 12804. p-50020

Marinič Mirjam, Gregorčičeva ulica 8,
Tolmin, potni list št. AA 286576, izdala UE
Tolmin. g-50411

Markjoli Branko, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list št. AA 550873.
g-50177

Markjoli Branko, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 52251. g-50178

Martinec Simon, Ul. Frankolovskih žrtev
11a, Celje, potni list št. BA 60479, izdala
UE Celje. p-50107

Matičič Cvetka, Cven 11c, Ljutomer,
osebno izkaznico št. 142973. g-50426

Matičič Marko, Laze 84, Logatec, potni
list št. BA 175199, izdala UE Logatec.
s-50206

Matičič Tatjanca, Laze 84, Logatec, pot-
ni list št. AA 60203, izdala UE Logatec.
s-50205
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Matjaž Majda, Dolinškova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 302896. s-50077

Matjaž Marjan, Dolinškova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 302897. s-50078

Maver Jurij, Modrej 51, Most na Soči,
potni list št. BA 398336. g-50179

Mihelič Anica, Hosta 13, Sodražica, pre-
klic potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 43/99, p-43249. s-50253

Mihelič Jana, Hosta 13, Sodražica, pre-
klic potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 43/99, s-43248. s-50252

Miholič Slavica, Kidričeva ul. 1, Kočev-
je, potni list št. AA 583523. p-50060

More Igor, Gradaška 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico št. 39586. s-50204

Mulec Ploj Ivanka, Zgornji Duplek 112b,
Spodnji Duplek, potni list št. AA 548192,
izdala UE Maribor. p-50070

Munda Branko, Zamušani 17, Gorišni-
ca, potni list št. AA 441385. p-50103

Muratović Elvis, Zvezdarska 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 663829. s-50422

Najzer Igor, Nanoška 13, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 681234. s-50098

Novak Boštjan, Ig 304, Ig, potni list št.
BA 707290. s-50104

Novak Vinko, Gortina 44, Radlje ob Dra-
vi, potni list št. BA 0151654. p-50039

Obed Mojca, Ob Kanalu 19, Maribor,
potni list št. BA 171249, izdala UE Maribor.
p-50073

Osim Anton, Kočevarjeva 8, Maribor,
osebno izkaznico št. 11038. p-50067

Pahor Dana, Celovška cesta 145a, Ljub-
ljana, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 4/99, s-4321. s-50054

Palislamović Džafer, Gradnikove briga-
de 29/24, Nova Gorica, osebno izkaznico
št. 2076. g-50317

Petelin Elen, Vena Pilona 16, Koper, pot-
ni list št. AA 502359. g-50068

Peterca Dina, Trzinska 16, Mengeš, pot-
ni list št. BA 831316, izdala UE Domžale.
s-50313

Pečar Ljubica, Ul. Jana Husa 37, Ljub-
ljana, potni list št. AA 930094, izdala UE
Ljubljana. s-50432

Pečar Tina, Trubarjeva ulica 11, Šentjur,
potni list št. BA 434791, izdala UE Šentjur
pri Celju. p-50024

Podboj Sabina, Dolenjska c. 347, Škof-
ljica, potni list št. AA 876728, izdala UE
Ljubljana. s-50418

Pregelj Cirila, Miren 5a, Miren, maloob-
mejno prepustnico št. AI 91050, izdala UE
Nova Gorica. g-50409

Pregelj Zvonko, Lukežiči 47, Renče, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 102461, iz-
dala UE Nova Gorica. g-50236

Primčič Mateja, Slamnikarska 19, Dom-
žale, potni list št. AA 898282. s-50083

Prosenc Branko, Senožeti 55, Ljubljana,
potni list št. BA 665604, izdala UE
Ljubljana. s-50485

Pucer Damjan, Puče 48, Šmarje, oseb-
no izkaznico št. 47139. g-50408

Pukl Benjamin, Regentova 9, Maribor,
osebno izkaznico št. 114237. p-50025

Pulko Bernardka, Jakčeva 39, Ljublja-
na, potni list št. AA 455837. s-50524

Pungarčič Mitja, Črnc 66, Brežice, potni
list št. AA 987662. s-50115

Rehar Tomaž, Na okopih 2c, Celje, pot-
ni list št. AA 835807, izdala UE Celje.
p-50035

Reher Janez, Reška 29, Ljubljana, potni
list št. BA 558210. s-50153

Rojc Franc, Kvedrova cesta 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 31706. s-50167

Sabolčec Srečko, Zg. Pirniče 79 c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 190743. s-50389

Salkić Sulejman, Zalošče 42, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 144415. g-50182

Salkić Sulejman, Zalošče 43, Dornberk,
potni list št. AA 355624. g-50183

Sečnik Boštjan, Na Logu 1, Škofja Loka,
potni list št. BA 545307. s-50511

Sedej Prosenc Marija, Senožeti 55,
Ljubljana, potni list št. BA 379331, izdala
UE Ljubljana. s-50534

Simčič Salko, Medana 53, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 101621, iz-
dala UE Nova Gorica. g-50405

Sirk Bojan, Goriška cesta 22, Dobrovo,
osebno izkaznico št. 157457. g-50319

Spačaj Jožef, Škapinova 7, Celje, potni
list št. BA 595795, izdala UE Celje.
p-50105

Stare Anton, Semič 34/c, Semič, oseb-
no izkaznico št. 188870. p-50074

Stocker Klaudija, Feldbach, Avstrija, pot-
ni list št. BA 879263, izdala UE Ljutomer.
p-50009

Stopinšek Martin, Zg. Hajdina 11a, Haj-
dina, potni list št. AA 854562, izdala UE
Ptuj. p-50071

Sukič Benedikt Jan Celovška 263,
Ljubljana, osebna izkaznica, št. 70418
s-50525

Sušec Petra, Podkraj 68/g, Velenje,
osebno izkaznico št. 31372. p-50037

Šadl Melita, Korovci 14/a, Cankova,
osebno izkaznico št. 169869. p-50026

Šijanec Alojz, Skorba 37/a, Ptuj, potni
list št. BA 745793, izdala UE Ptuj. p-50118

Šramel Andrej, Prisoje 7, Koper, potni
list št. AA 5001, izdala UE Koper. g-50407

Štiblar Jožef, Noršinci 18, Martjanci, pot-
ni list št. BA 139925, izdala UE Murska
Sobota. p-50032

Štrucelj Nada, Levčeva 13/b, Mengeš,
potni list št. BA 8093, izdala UE Domžale.
s-50416

Švab Iztok, Markova 69, Koper, potni
list št. BA 578183, izdala UE Koper.
g-50237

Tešanović Tanja, Kardeljev trg 1, Vele-
nje, osebno izkaznico št. 95269. p-50050

Tihle Aleš, Velike Lese 4 a, Krka, oseb-
no izkaznico, št. 197754. s-50042

Tomše Nataša, Knezova ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 156222.
s-50437

Topič Smiljka, Poljanski nasip 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 973052. s-50349

Užmah Ivan, Drensko Rebro 44, Lesič-
no, potni list št. BA 742502. s-50320

Umnik Mitja, Gosposka ulica 30, Celje,
osebno izkaznico št. 183562. p-50036

Urh Milan, Parapatova 17, Kamnik, pot-
ni list št. AA 520880. s-50037

Valentinčič Blaž, Ulica B. Hvalič 125,
Nova Gorica, potni list št. BA 651983.
s-50443

Vlah Igor, Tiranova 30, Ljubljana, potni
list št. BA 719875. s-50325

Vogelnik Simona, Hudovernikova 4,
Ljubljana, potni list št. BA 206014, izdala
UE Ljubljana. s-50247

Volčič Barbara, Vitovlje 88, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 33158, izdala
UE Nova Gorica. g-50406

Vuličić Ante, Trebinjska 15, Ljubljana,
potni list št. BA 377549. s-50294

Weichselbaum Marija-Ana, Ulica Heroja
Verdnika 7, Jesenice, potni list št. AA
103232, izdala UE Jesenice. p-50111

Zajc Jože, Ljubljanska 28, Bled, potni
list št. AA 255143, izdala UE Radovljica.
p-50098

Zver Tanja, Kocljevo naselje 2, Beltinci,
potni list št. BA 567450, izdala UE Lenda-
va. p-50108

Žižak Gostimir, Jamova 50c, Ljubljana,
potni list št. BA 681997, izdala UE Ljublja-
na. s-50046

Žirovnik Bojana, Betnavska 83, Maribor,
potni list št. AA 611909. p-50091

Živič Žiga, Linhartova 92, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 179296. s-50404

Žugelj Vanja, Rozmanova ulica 69, Pi-
ran, potni list št. BA 226212. p-50078

Žugman Branimir, Zgornja Korena 49a,
Zgornja Korena, potni list št. AA 571505,iz-
dala UE Maribor. p-50072

Druge listine

Adrović Arslan, Ul. talcev 28, Straža,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil, št. 2040, izdano leta 1974, izdal
Šolski center v Noven mestu. g-50275

Ahačič Boštjan, Ob Savi 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049686, št. reg. 208060. s-50088

Ajdič Andrej, Vodnikova 9, Celje, zaključ-
no spričevalo RŠC Velenje, izdano v šol-
skem letu 1981/82. p-50044

Alagić Zlatko, Zikova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18417,
izdala UE Kamnik. s-50087

Anžlovar Marija, Povšetova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 322942, št. reg. 34370. s-50102

Arih Andrej, Kočki vrh 4a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12095, izdala UE Gornja Radgona. g-50141

Babuder por. Žerjal Danica, Velike Loče
3, Materija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poštne šole v Ljubljani. g-50120

Baković Biljana, Nanoška 3, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 6 razreda OŠ Vič.
s-50448
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Banik Antonija, Rozmanova ul. 7, Ljub-
ljana, veteransko izkaznico, št. 004082, iz-
dana 27. 2. 1997. s-50029

Baraga Zaviša, Šerkova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994. s-50348

Baranašič Rajko, Maroltova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169303, reg. št. 159936, izdala UE Ljub-
ljana. s-50219

Barbič Ivan, Ivana Roba 35, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
12458, izdala Občina Novo mesto.
g-50369

Bartolič Andrej, Kidričeva 12, Koper,
vozniško dovoljenje za motor, št. 42915.
g-50268

Bavčar Mateja, Bazoviška 12 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-50476

Baznik Robert, Seidlova 24, Novo me-
sto, spričevalo OŠ , št. 118/96. g-50212

Bašelj Franci, Nad mlini 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22831, izdala UE Novo mesto. g-50469

Bedrač Ana, Rimska pl. 15, Ptuj, spriče-
valo 8. razreda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
izdano 30. 6. 1971. g-50497

Beltram Marko, Bevkova 31, Celje, voz-
niško dovoljenje. g-50222

Benko Slavica, Trebinjska ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026507, reg. št. 31127, izdala UE Ljub-
ljana. s-50423

Bergant Zoran, Novo Polje, Cesta VIII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1298791, reg. št. 212854,
izdala UE Ljubljana. s-50487

Bertalanič Breda, Montesanto 107, Itali-
ja, zaključno spričevalo Trgovske šole,aran-
žerski oddelek, izdano leta 1983. s-50281

Bevc Rajko, Krivica 35, Šentjur pri Ce-
lju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8448, izdala UE Šentjur pri Celju. p-50079

Bezjak Anton, Formin 22, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27682,iz-
dala UE Ptuj. g-50376

Bezovšek Rafael, Tunjiška cesta 2 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11524, izdala UE Kamnik. s-50333

Bizjak Jasmina, Vidmarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in diplomo Po-
slovodske šole, izdano leta 1998. s-50065

Blagne Romana, Na griču 18, Kranj,
spričevalo. g-50471

Blatnik Dušan, Nahlikova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586899, št. reg. 154169. s-50033

Božič Alojzij, Smrekarjeva 22, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1306/94. s-50062

Bogataj Katjuša, Partizanska 11, Žiri,
spričevalo Trgovske šole Kranj. p-50121

Bokavšek Janko, Remškarjeva cesta 33,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 842106, št. reg. 104119. s-50230

Bolta Frančišek, Cesta v Šmartno 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št. S
263500, št. reg. 98066. s-50117

Bregar Antonija, Maistrova 16, Litija, spri-
čevalo o končani OŠ Dušana Kverda Toma-
ža Litija. s-50231

Brezovnik Aleš, Brezje 62, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 1033451,
izdala UE Mozirje. p-50053

Brečko Milenca, Marija Gradec 82,
Laško, vozniško dovoljenje, št. 1144080.
p-50064

Brinar Tonček, Medno 36, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2686/25. p-50065

Brvar Uroš, Trijane 30, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944290,
št. reg. 25760, izdala UE Domžale.
s-50256

Burekovič Indira, Kardeljev trg 2, Vele-
nje, spričevalo. p-50004

Burnić Lejla, Ulica v Kokovšek 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-50092

Cerin Mirjana, Ul. Emilia Driolia 6, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7621,
izdala UE Izola. g-50360

Cestnik Barbara, Mala Slevica 52, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1995. s-50038

Cof Jožef Vilhelm, Motnica 1, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1219352,
reg. št. 32684, izdala UE Domžale.
s-50308

Cof Jožef Vilhelm, Motnica 1, Trzin, iz-
kaznico vojnega veterana št. B NO 003302,
izdana 7. 5. 1997. s-50309

Cof Jožef Volhem, Motnica 1, Trzin, za-
varovalno polico št. 616338, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-50310

Cvetkovski Saško, Hladilniška 34, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424485407. s-50328

Čeh Silvo, Podvinci 109, Ptuj, spričeva-
lo 8. razreda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
izdano leta 1974 g-50283

Čejvanović Jasmin, Sketova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-50073

Černič Ana Marija, Gornji trg 9, Ljublja-
na, spričevalo od 5 do 8. razreda in zaključ-
no spričevalo 8. razreda OŠ Prule. s-50084

Červ Lado, Mestni trg 11, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-50117

Čirič Branko, Selce 12a, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 12278, izdala
UE Postojna. g-50227

Čopkov Boštjan, Erazmova 18, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
12690, izdala UE Postojna. g-50128

Črv Miroslav, Velike Žablje 46, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1087864, izdala UE Ajdovščina. g-50132

Čujež Luka, Celestinova 5, Celje, spri-
čevalo o končani OŠ. p-50054

Čulk Nataša, Grajska vas 64, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
607460, izdala UE Žalec. p-50052

Džumhur Alja, Ul. Dušana Kvedra 41,
Celje, vozniško dovoljenje. p-50063

Debelak Stane, Podnart 7, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8995.
g-50015

Dedič Nezmir, Podvine 50, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
546193, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-50018

Delič Damir, Vorančeva 13, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23336, izdala UE Novo mesto. g-50292

Divković Anto, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH,št. S 56869, reg. št. 111092, izdala
UE Ljubljana. s-50003

Dobovšek Igor, Vanganel 33/b, Koper,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0134637. g-50215

Dolinšek Branko, Jakopičeva ulica 14,
Kamnik, zaključno spričevalo Šole za vozni-
ke motornih vozil na Ježici, izdano leta
1981. s-50074

Držaj Matejka, Jerneja vas 12, Črnomelj,
diplomo Družboslovne jezikovne tehnične
usmeritve v Črnomlju, izdana leta 1989.
s-50342

Dragan Valter, Petrovičeva ulica 1a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1135859, reg. št. 188408, izdala UE Ljub-
ljana. s-50315

Dragar Franc, Lupinica 15, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri
Litiji, izdano leta 1966. g-50273

Dragić Goran, Stantetova ul. 13, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27376, izdala UE Velenje. p-50101

Drago Šuc, Dušana Kvedra 8, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
3855, izdala UE Šentjur pri Celju. p-50048

Draksler Ivana, Podreča 81, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, št. S 804847, reg. št.
17329. g-50225

Drašković Milan, Delakova ulica 43,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za
viličarja, izdano leta 1982. s-50518

Drešković Havo, Vrtnarija 21 A, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Janeza Mraka,iz-
dano na ime Ždralič Havo. s-50240

Drobež Janja, Slovenčeva ulica 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733081, št. reg. 107686. s-50455

Dušanić Jovan, Stantetova 10, Velenje,
zavarovalno polico št. 636584, izdala Zava-
rovalnica Tilia. p-50069

Dvorančič Svetko, Spodnji stari grad 46,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
11644. p-50089

Dvorščak Tina, Preglov trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. s-50326

Đurič Danijel, Titova 53 A, Jesenice, spri-
čevalo OŠ Tone Čufar Jesenice. g-50463

Erjavec Tatjana, Milčinskega 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40602. p-50058

Farič Matjaž, Zvezna ul. 4, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 36001. g-50302

Felič Muhamed, Kozlovičeva 11, Koper,
diplomo Srednje gradbene šole Veno Pi-
lonv Ajdovščini. g-50034

Ferbežar Luka, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141744, reg. št. 183788, izdala UE
Ljubljana. s-50346
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Fic Željko, Škofjeloška cesta 17, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813909, št. reg. 156628. s-50007

Fidej Rudolf, Cankarjeva c. 1a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6456,
izdala UE Velenje. p-50110

Filok Alenka, Gradac 26, Gradac, diplo-
mo, št. 484, izdala leta 1987 v Novem me-
stu. g-50142

Florenini Marjana, Zaloška cesta 65b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411857, reg. št. 88175, izdala UE
Ljubljana. g-50291

Frantar Bojan, Finžgarjeva ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
421345, št. reg. 19858, izdala UE Kranj.
s-50080

Fugger Katja, Ul. Pohorskega bataljona
211, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum. s-50531

Furman Bajc Vida, Središka ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 212254, št. reg. 139493. s-50085

German Aleš, Ljubljanska c. 29, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22774, izdala UE Velenje. p-50051

Gojič Gradimir, A. Valenčiča 2, Izola, de-
lovno knjižico. g-50143

Golob Melhior, Ciril Metodov trg 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190461, št. reg. 34379. s-50100

Golovšek Stane, Prebold 112, Prebold,
spričevalo Poklicne gradbene šole Kranj,št.
4/24. g-50145

Gomboc Mihael, Gerunci 118, Canko-
va, vozniško dovoljenje, št. 02937.
g-50156

Gomilšek Branko, Riklijeva 13, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26225.
g-50464

Gorenc Matjaž, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392037, reg. št. 190590, izdala UE
Ljubljana. s-50250

Gorenc Miha, Zasip, Reber 23, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23497.
g-50362

Gorenjak Miroslava, Kletna 14, Sloven-
ske Konjice, delovno knjižico. p-50061

Gorenšek Samo, Dolenjska cesta
160/a, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Gimnazije Šentvid, izdana v letih
1995 do 1998. p-50083

Gorenšek Samo, Dolenjska cesta 160a,
Ljubljana, spričevalo. p-50116

Goričar Natalija, Slivje 2, Podbočje, štu-
dentsko izkaznico,št. 18960099. g-50226

Goričar Natalija, Slivje 2, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15090, iz-
dala UE Krško. p-50027

Gorše Franc, Štangarske poljane 10,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ,
izdano leta 1962. g-50209

Govedič Danica, Mali Breg 1 A, Loče,
pomorsko knjižico, št. 214. g-50208

Grajžl-Jazbec Stanka, Cerovec 3a, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

12082, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-50066

Grilj Franc, Sejmiška 13, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 85143,
št. reg. 14374, izdala UE Domžale.
s-50101

Gričar Ivan, Krakovska ul. 23a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 733408, reg. št. 56393, izdala UE Ljub-
ljana. s-50203

Grm Marjeta, Sp. Škofije 12, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 6969, izdala UE
Koper. g-50129

Grofelnik Zdravko, Draga 20, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 44698. p-50122

Gruden Tina, Pavšičeva ulica 22, Loga-
tec, spričevalo o končani OŠ 8. talcev v
Logatcu, izdano leta 1989, na ime Abdulo-
vić Tina. s-50114

Grča Bojan, Štanjel 116, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 8617,
izdala UE Sežana. g-50130

Gubanec Zdenka, Grad 27, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 474425,
reg. št. 9173, izdala UE Kranj. g-50228

Gustin Andrej, Bidovčeva 14, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 25303. g-50371

Hadžič Jan, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 329020, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-50070

Hajrić Samir, Tomišelj 42d, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1189057, reg.
št. 206950, izdala UE Ljubljana. s-50173

Hlebec Zdravko, Kog 107, Kog, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5298,
izdala UE Ormož. g-50021

Horvat Alojz, Dravci 11, Videm pri Ptuju,
spričevalo o končani OŠ. g-50151

Horvat Peter, Zaprice 8, Kamnik, zava-
rovalno polico št. 0156672, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. g-50398

Hrib Bojan, Rožičeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543345, reg. št. 141232, izdala UE Ljub-
ljana. s-50257

Hrnjica Ibrahim, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-50270

Hrovat Anton, Šegova 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14810,iz-
dala UE Novo mesto. g-50468

Hrovatič Vinko, Šuštarjeva 42, Trbovlje,
vozniško dovoljenje. g-50483

Humar Ines, Klunova 10, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Kette Murna Ljubljana. s-50048

Humar Marjeta, Žale 4 A, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11026, iz-
dala UE Kamnik. s-50174

Husić Vanes, Ul. Slavka Gruma 58, No-
vo mesto, spričevalo 1. letnika Splošne gim-
nazije Novo mesto, šolsko leto 1998/99.
g-50382

Jagarinec Luka, Archinetova 7, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnik Srednje gostinske
šole, izdano leta 1991. s-50420

Jamnik Sonja, C. v Polico 9, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1091465, reg. št. 47191, izdala UE
Kranj. g-50312

Jamnik Vinko, Bušeča vas 30, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 30,iz-
dala UE Brežice. p-50034

Javh Nada, Murnova 16, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000105273,št. reg. 13502, izdala UE
Domžale. s-50466

Javornik Aleksandra, Herbersteinova uli-
ca 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 973722, reg. št. 200240, izda-
la UE Ljubljana. s-50327

Javornik Primož, Kosovelova 15, Postoj-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13.4235/94, s-50246

Jazbec Matej, Polana 20, Hoče, zavaro-
valno polico AO št. 101156125, izdala Za-
varovalniška hiša Slovenica, d.d., filiala Ma-
ribor. g-50491

Jašari Ana, Podkraj 79, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39.
g-50379

Jelnikar Tea, Kresnice 31, Kresnice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1998. s-50200

Jerič Mateja, Potok 2, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28268, izdala UE
Novo mesto. g-50470

Jeršin Vera, Šmarska cesta 32, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S482572, reg. št. 194548, izdala UE Ljub-
ljana. s-50415

Jesenek Tomaž, C. na Ljubečno 6, Ce-
lje, zavarovalno polico št. 526651.
g-50493

Jokić Slobodan, Mašera Spašičeva uli-
ca 11, Ljubljana, delovno knjižico. s-50002

Jovanovič Slobodan, Proletarskih brigad
14, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4409. g-50071

Jovičevič Tjaša, Clevelandska 21 a, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ
Toneta Čufarja. s-50066

Južnič Tea, Turjaško naselje 8, Kočevje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje.
g-50026

Junež Matej, Cesta 1. maja 95, Jeseni-
ce, preklic vozniškeg dovolenja, objavljeno
v UL RS, št. 45/99. g-50051

Jurca Mojca, Podgorica 32, Ljubljana,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v UL
RS, št. 48/99. s-50076

Jureša Marija, Liptovska 18, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
6655, izdala UE Slovenske Konjice. g-50136

Jurovič Miranda, Gradac 35, Gradac,
delovno knjižico, reg. št. 48591, izdala UE
Ptuj. g-50394

Kadić Hasan, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-50517

Kaltak Mirso, Škofjeloška c. 17, Medvo-
de, zavarovalno polico, št. AO 0174559,
izdala Zavarovalnica Slovenica d.d. s-50440

Kancler Dejan, Stari Log 10, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21942.
g-50020

Kancler Simon, Meža 107, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. S 1320882.
p-50104
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Kaučič Darja, Košnica 51/h, Celje, de-
lovno knjižico. g-50386

Kavčič Marko, Škerljeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042627, reg. št. 207083, izdala UE Ljub-
ljana. s-50263

Kavčič Nika, Kranjska 21, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10021.
g-50016

Kersnič Tom, OŠ Železniki, Otoki 13,
Železniki, spričevalo OŠ Železniki, izdano
leta 1990. g-50484

Kerševan Peter, Kmečka pot 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S767778, št. reg. 107120. s-50269

Klemen Bogdan, Bela 2, Motnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1220555, št. reg. 16559. s-50338

Klobasa Rado, Kokoriče 10b, Križevci
pri Ljutomeru, zavarovalno polico AO št.
606110. g-50387

Kneževič Anja, Ul. Alme Karlinove 37,
Celje, spričevalo. p-50114

Kocmut Lidija, Dragovič 36/a, Juršinci,
spričevalo 1 in 2. letnika PŠP v Ptuju, šol-
sko leto 80/81 in 81/82, izdana na ime
Simonič Lidija. g-50395

Kofler Gregor, Ul. Jakoba Aljaža 26, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18336, izdala UE Jesenice. g-50457

Kojadinović Slaviša, Kašeljska cesta
48/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1252316, reg. št. 196343,
izdala UE Ljubljana. s-50108

Kolar Peter, Barjanska cesta 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano
leta 1996. s-50063

Kolarič Jožef, Triglavska ulica 36, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolnov, št. 02/13-481/30-77.
s-50049

Kolbezen Marjan, Sadež 15, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5578,
izdala UE Črnomelj. p-50077

Kolenc Marija, Tomažičeva 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 170946,
št. reg. 2660, izdala UE Kranj. g-50011

Kolšek Jožef, Pongrac 88/c, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. S 285708.
s-50125

Kolčan Jožica, Marušičeva 5, Piran, spri-
čevali Trgovske šole Brežice, šolsko leto
92/93 in 93/94. g-50285

Konič Janez, Hruševo 126, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891518, št. reg. 17564. s-50514

Konič Sandi, Lily Novy 9, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Franca Rozmana Sta-
neta, izdano leta 1981. s-50513

Kopač Martin, Društvena ulica 29, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ
Vide Pregarc v Ljubljani. s-50097

Korošec Urška, Vir,Bukovčeva 53, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ. g-50229

Kosec Vedrana, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 388585, št. reg. 94094. s-50322

Kosmatin Tanja, Turnše 29, Dob pri
Domžalah, spričevalo 8. razreda OŠ Cene
Štupar, izdano leta 1997. s-50454

Kostić Jovan, Klanska ulica 8, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214562, št. reg. 221826. s-50520

Kotnik Mateja, Gmajna 25b, Slovenj Gra-
dec, spričevalo OŠ. g-50494

Kovačič Davorin, Gorenji Log 22, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
1206227, izdala UE Tolmin. g-50368

Košak Feliks, Jakhlova c. 16, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10037, izdala UE Grosuplje. s-50442

Košak Robert, Gasilska 48, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
702451, št. reg. 21809, izdala UE Domža-
le. s-50259

Koščak Simon, Rimska cesta 14, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13144, izdala UE Vrhnika. s-50005

Kočar Gal, Anžurjeva 9, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-50192

Kržan Kaja, Leskovška 6, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16771.
p-50005

Krajnc Ervin, Lopata 46, Celje, zdravn.
spričevalo, št. 982/99. p-50029

Krajnc Irena, Zidanškova 14, Ptuj, spri-
čevalo 8. razreda , izdano leta 1979.
g-50210

Kralj Nina, Rusjanov trg 3, Ljubljana, spri-
čevalo 8. razred OŠ Tone Čufar, izdano leta
1990. s-50059

Kranjc Roman, Osredek pri Krmelju
36/a, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8700. p-50010

Kreštić Mirzet, Vrtnarija 1 a, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 0579360, izdala Zava-
rovlanica Tilia. s-50116

Kristan Branjo Bojan, Jamnikarjeva ulica
16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 667401,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-50195

Kristan Branko Bojan, Jamnikarjeva uli-
ca 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931197, št. reg. 3609.
s-50193

Kuduzović Djula, Mijavčeva ulica 15,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Šole za pro-
dajalce v Ljubljani, izdano leta 1980.
s-50164

Kunc Marija, Brodarska 10, Litija, diplo-
mo Srednje trgovske šole, št. 1404.
g-50392

Kunšek Roman, Donje Orle 2, Stude-
nec, vozniško dovoljenje, št. 10784.
p-50056

Kurent Martin, Cesta II grupe odredov
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BCEGH, št. S 934795, št. reg. 92607.
s-50446

Kurnik Neža, Trg svobode 16, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9458, iz-
dala UE Tržič. g-50390

Kuzma Ivan, Trnje 22, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2673,
izdala UE Lendava. p-50057

Kuzma Monika, Šlajmerjeva ulica 1 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1216340, št. reg. 222686. s-50472

Kuštrin Denis, Brilejeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14338, št. reg. 169306. s-50096

Lahajner Mojca, Dobeno 49, Domžale,
delovno knjižico. s-50249

Lalović Nikola, Čevljarska 2, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3 razreda OŠ MajdeVr-
hovnik. s-50424

Lamberger Anton, Mihovce 4, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 859,
izdala UE Ptuj. g-50300

Lanč Željko, Cesta na Markovec 9, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 44968, izdala
UE Koper. g-50043

Lapajne Beno, Knaflov trg 8 Ribnica, de-
lovno knjižico, reg. št. 589, ser. št. A
0409858, izdala UE Ribnica. s-50262

Lavrinc Blaž, Gašperšičeva 7, Ljubljana,
indeks, št. 08001538, izdala Fakulteta za
kemijsko tehnologijo. s-50079

Lavrič Drago, Rožna dolina, C. XXI/9b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne šole za telekomunikacije, izdano v
šolskem letu 1977/78. s-50001

Lazar Portir Mojca, Dunajska cesta 115,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano naime
Lazar Mojca. s-50449

Ležaić Marko, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, spričevalo o konačni OŠ Trnovo, iz-
dano leta 1998. s-50191

Legan Miha, Cankarjeva 25, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11913, izdala UE Novo mesto. g-50223

Lekše Florjan, Kalce Naklo 5, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
16139. p-50046

Lenček Mihael, Železniška 4, Domžale,
vpisni list za čoln, št. 01-03-669/94, izdan
21. 7. 1994. s-50244

Lešnjak Mirko, Jamska cesta 13, Po-
stojna, delovno knjižico. s-50199

Ložar Dejan, Martina Krpana ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932963, št. reg. 141186. s-50106

Lovrečič Nataša, Oprešnikova 84, Kranj,
spričevalo 3. letnik Srednje gostinskešole
Radovljica, izdano leta 1998. s-50254

Lozytska Victoria, Blažičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297090, št. reg. 192207. s-50504

Ločniškar Helena, Šmartno 41, Šmartno
pod Šmarno goro, spričevalo 1. razreda OŠ
Šmartno. s-50450

Lužan Helena, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523416, št. reg. 42213, izdala UE Kranj.
s-50107

Lužar Miran, Kopitarjeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 45758. p-50113

Lumi Arber, Pot v Zeleni gaj 11, Ljublja-
na, spričevalo 1. razreda OŠ Vodmat, izda-
no leta 1998. s-50352

Lučić Dragan, Zagreb, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 1352329, št. reg.
229786. s-50280
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Macan Hrvoje, Ul. 21. oktobra 17/a,
Črnomelj, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Črnomelj, šolsko leto 96/97. g-50040

Makelja Nika Barbara, Linhartova 11,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 945090, reg. št. 29567, izdala UE Dom-
žale. s-50056

Makovetska Haljna, Lucija, fazanska
4/3, Lucija, delovno knjižico. g-50279

Malus Zlatko, Nova vas 24, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, št. 604. p-50115

Mandelj Katjuša, Jevnica 2, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246219, izdala UE Litija. s-50337

Marinič Boštjan, Sorška 22, Kranj, spri-
čevalo Ljudske univerze v Kranju, izdano
leta 1999. g-50010

Markelj Franc, Horjulsla cesta 85, Do-
brova, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v UL RS, št. 40/99. s-50187

Markjoli Branko, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, listino - kmetijski vložek, št.
1702. g-50162

Markovič Matej, Grobeljca 52, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013294, št. reg. 201892. s-50131

Marn Marko, Kosovelova 27, Zagorje ob
Savi, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Trbovlje. g-50124

Matjašič Luka, Draga 44, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za turizem in
gostinstvo, izdano leta 1998. s-50453

Medja Primož, Pri cerkvi 16, Struge,
spričevalo o končani OŠ Dobrepolje po-
družnična šola Struge, šolsko leto 97/98.
s-50119

Medvešek Miran, Ul. solidarnosti 3, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1184114, izdala UE Litija. g-50301

Mehle Alenka, Jenkova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1234144, št. reg. 223420. s-50190

Mehle Simona, Šifrerjeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974172, št. reg. 170031. s-50458

Mejač Mateja, Zajelše 40, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190628, reg. št. 219236, izdala UE Ljub-
ljana. s-50072

Meke Danijela, Pod obzidjem 10, Breži-
ce, vozniško dovoljenje. p-50031

Mencigar Stanko, Večeslavci 4, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 8682.
g-50303

Menger Jana, Cankarjeva ulica 29, No-
vo mesto, spričevalo 3. letnik Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1992.
s-50421

Mertelj Otilija, Zg. Rute 10, Gozd Martu-
ljek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št. S
705324, izdala UE Jesenice. g-50123

Mesić Franjo, Levčeva ulica 16, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
S 240031, št. reg. 75188. s-50006

Mihelič Nina, Jačka 42, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1168687,reg. št. 6730, izdala UE Loga-
tec. s-50172

Mihev Blaž, Poljana 11, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15892, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-50374

Mikanović Andrija, Preglov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1041808, reg. št. 101026, izdala UE Ljub-
ljana. s-50498

Milošević Miloš, Maroltova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244331, reg. št. 207151, izdala UE Ljub-
ljana. s-50311

Milošević Uroš, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za strojništvo.
s-50086

Minorič Sašo, Vogričevci 39, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11208,izda-
la UE Ljutomer. g-50139

Mišič Marko, Titova 71, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 96656. g-50276

Mlakar Borut, Tomšičeva 70, Slovenj
Gradec, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ
v Slovenj Gradcu. g-50271

Mojškerc Ivanka, Cesta 13. julija 14 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 295967, št. reg. 75612. s-50509

Mokrin Matija, Bratov Hvalič 32, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-50366

Močnik Gregor, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40716. p-50102

Mrak Peter, Puhtejeva ulica 6 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. FBGH, št. S
1000829, št. reg. 54492. s-50090

Mužul Denis, Zabukovica 50, Griže, za-
ključno spričevalo Srednje strojne šole Što-
re, št. 278. p-50015

Nartnik Ivanka, Sv. Barbara 17, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23377, izdala UE Škofja Loka. s-50118

Nežmah Milica, Mestni vrh 37, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ, šolsko leto 78/79.
g-50069

Nemec Jožica, Prešernova 22, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnikaPošt-
ne šole v Ljubljani. g-50121

Nemivšek Vinko, Miklavž 2, Tabor, potr-
dilo o varni vožnji s traktorjem in priključki,
izdano leta 1986 v Šentjurju pri Celju.
g-50481

Novak Sandra, Smrjrnr 76 a, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653666, št. reg. 195304. s-50180

Nuhanović Edis, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138561, št. reg. 208142. s-50082

Obali Adel, ZPKZ Dob, Mirna, spričeva-
lo 3. letnika Poklicne šole za avtomehanike
ŠC Velenje. g-50035

Ocepek Marjan, Zabava 3, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 622258,
izdala UE Zagorje. p-50021

Ogradi Tomaž, Milčinskega 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40063.
p-50082

Omerza Rozalija, Brezje pri Dobrovi 33,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 169460, reg. št. 24695, izdala UE
Ljubljana. s-50251

Opara Jože, Ul. Milana Majcna 16, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AO 101178795
in AK 1055616, izdala Zavarovalnica Slo-
venica. s-50297

Opresnik Mojca, Čebelarska ulica 5b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1026700, št. reg. 148659, izdala UE
Ljubljana. s-50530

Otorepec Leo, Laporje 105, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16081.
g-50220

Ovčar Franc, Jenkova ulica 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
642732, reg. št. 6777, izdala UE Kranj.
g-50364

Pajntar Boštjan, Znojile 5, Grahovo, spri-
čevalo 3. letnika Avtomehanične šole v Novi
Gorici. g-50388

Papler Anton, Begunje 26b, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17769.
g-50361

Pavlin Katarina, Ravnica 31, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38559.
g-50161

Pavlovič Leon, Šentjanž 177, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo od 1. do 4. raz-
reda, izdano leta 1995. g-50495

Perič Mirjana, Gorenjesavska 36/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S637175, reg. št. 30491, izdala UE Kranj.
g-50358

Perović Svetlana, Rožičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137729, št. reg. 31235. s-50341

Petelin Anna, Larisova 16, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 18535, izdala UE Ko-
per. g-50367

Petroski Božo, Jablanica, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424486914. s-50031

Pešič Maja, Mlaška c. 82, Kranj, potrdi-
lo o opravljeni maturi Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1991. g-50221

Pečnik Anton, Bunčani 35, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. AFGH, št. 1399, iz-
dala UE Ljutomer. g-50298

Pfeifer Ana, Šmartno v Rožni dolini 10
H, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 15721. P-50076

Pižmoht Andreja, Miklošičeva ulica 2b,
Domžale, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ Jože Moškrič, izdano leta 1982 na ime
Žlembergar Andreja. s-50159

Pikelj Stanislava, Na bregu 8, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
546286, izdala UE Zagorje ob Savi. s-50060

Pirc Jeluška, Slape 90, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 926440,
št. reg. 173708. s-50519

Pirkmaier Andrej, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 688245,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-50036

Pirnat Marjetka, Kotnikova 10, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1970. s-50157

Požek Dean, Šmarska c. 12 c, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
18153,izdala UE Koper. g-50135
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Podbrežnik Dejan, Slatina 15, Šmartno
ob Paki, spričevalo o končani OŠ Bratov
Letonja v Šmartnem ob Paki. g-50286

Podlesnik Rada, Čopova 4, Žalec, in-
deks Srednje zdravstvene šole, izdan v šol-
skih letih 1981/82 do 1984/85. p-50047

Podpečan Milan, Up. za pom. Ukmarje-
va 2, Koper, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolnov, št. 02/13-2046/85.
g-50475

Podpečan Monika, Ulica bratov Učakar
130, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 1105701, št. reg. 211994.
s-50127

Poharc Andrej, Črtomirova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 44214. p-50003

Polislamović Osafer, Gradnikove briga-
de 29/24, Nova Gorica, vozniško dovolje-
nje, kat.BGH. g-50290

Poljšak Martina, Kidričevo naselje 9, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
5759, izdala UE Postojna. p-50124

Poposki Ljupčo, Hladilniška 34, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424485412. s-50329

Popović Senija, Tržaška cesta 33, Vrhni-
ka, spričevalo o končani OŠ Janeza Mrak,
izdano na ime Ždralič Senija. s-50241

Potrpin Ani, Kidričeva 25, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 407685.
p-50097

Povalej Srečko, Miklošičeva 3, Domža-
le, diplomo Srednje kovinarsko strojne in
metalurške šole Štore, izdana 1989.
s-50500

Primožič Maja, Bezina 63a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13297. p-50068

Prinčič Nives, Cesta talcev 6, Deskle,
diplomo Srednje družboslovno ekonomske
šole v Novi Gorici, smer prodajalec.
g-50397

Prodan Boris, Partizanska 5d, Koper,
spričevalo triletne poklicne šole kovinarske
stroke v Kopru, izdana v letih 1966/67 do
1968/69. g-50125

Prodnik Miroslav, Črna vas 95 H, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-50501

Pucer Damjan, Puče 48, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, št. 29342. g-50372

Pucer Viljem, Tomažičeva 13, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 249, izdala UE Ko-
per. g-50380

Pugelj Zdenka, Martina Krpana ul. 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Upravno ad-
ministrativne šole, izdano leta 1980.
s-50428

Puhek Matjaž, Kunaverjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1043219, reg. št. 207569, izdala UE Ljub-
ljana. p-50080

Pšeničnik Dušan, Vrhloga 12, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17561. g-50306

Ržen Milena, Šuščava 19, Trebnje, za-
ključno spričevalo Poklicne frizerske šolev
Ljubljani, izdano leta 1982, na ime Rusjan
Milena. s-50265

Radeski Gorče, Makedonija, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424486907.
s-50030

Rakar Mojca, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251834, št. reg. 191944. s-50447

Ramdedović Vahida, Cesta II grupe odre-
dov 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1049312, št. reg. 207721.
s-50039

Račič Marija, Uraničeva ulica 12, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnemiz-
pitu za naziv medicinska sestra, izdano leta
1983, na ime Peternelj Marija. s-50245

Rebec Alojz, Ulica padlih borcev 7, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 420 s sto procentnim
popustom, izdal LPP Ljubljana. s-50474

Redžić Zirhad, Titova 62, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-50370

Reich Aleš, Neubergerjeva 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Strojne tehnične sred-
nje šole v Ljubljani, izdano leta 1977 na ime
Trifunovič Aleš. s-50430

Repenšek Uroš, Lenart 9, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat.H, št. 8716.
p-50128

Repič Branko, Videm 24/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu, izda-
no v šolskem letu 1970/71. g-50496

Repnik Sonja, Troblje 43/c, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o končani OŠ Slovenj Gra-
dec II, izdano v šolskem letu 1998/99.
G-50134

Rihtar Jožef, Zagorje 19, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1718,
izdala UE Ormož. g-50383

Ristić Spasevski Gordana, Krožna 4, Ko-
per, diplomo Administrativne šole, št. 454.
g-50052

Rožič Metka, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
indeks št. 26201406, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, izdan leta 1997.
s-50207

Rožman Alojz, Klaričeva 12, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 13589, izdala
UE Koper. g-50343

Roger Klavdija, Trg 4. julija 35, Dravo-
grad, spričevalo 3. letnika SŠ, št. 2178.
p-50049

Rojc Franc, Kvedrova cesta 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1024735, reg. št. 35486, izdala UE Ljub-
ljana. s-50166

Rojc Franc, Kvedrova cesta 26, Ljublja-
na, vozno karto št. 1518. s-50168

Rot Anton, Zaloška c. 65 a, Ljubljana,
vozno karto s sto procentnim popustom, št.
415, izdal LPP Ljubljana. s-50018

Rozina Marko, Mamolj 17, Polšnik, potr-
dilo o znanju CPP, št. SA 87408, izdala UE
Litija. s-50004

Rozman David, Brilejeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512581, reg. št. 187188, izdala UE Ljub-
ljana. s-50198

Rošer Aleš, Sr. Dolič 7 A, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14080, izdala
UE Slovenj Gradec. g-50150

Roškar Franc Ljubomir, Trubarjeva ce-
sta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 543665, št. reg. 43884.
s-50353

Rues Branko, Poljče 49, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3148.
g-50278

Rupnik Zdravko, Rožna 4, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 532482,
št. reg. 2481, izdala UE Idrija. p-50090

Rus Irena, Gatina 28, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7556, iz-
dala UE Grosuplje. s-50260

Satler Gregor, Ul. Bratov Učakar 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1265440, reg. št. 225243, izdala UE
Ljubljana. s-50255

Savić Vinko, Staza, Kotor-Varoš, BIh, in-
deks Srednje gradbene šole Ivan Kavčič,
smer gradbinec I. s-50345

Sedej Milan, Lesno Brdo 75, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11722, izdala UE Vrhnika. s-50081

Sedlašek Branko, Krčevina pri Vurber-
gu 86/c, Ptuj, zaključno spričevalo Tr-
govske šole Ptuj, šolsko leto 68/69.
g-50393

Senegačnik Brigita, Kajuhova 59, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat.BFGH, št. 4718. g-50137

Simončič Majda, Vrhovo 60, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
821473, izdala UE Laško. p-50109

Simčič Salko, Medana 57, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. g-50365

Skok Lainšček Majda, Pobrežje 57, Ptuj,
spričevalo 8. razreda OŠ dr. LjudevitaPiv-
ka, izdano 26. 6. 1977 na ime Skok Majda.
g-50489

Skok Nada, Čepovan 118 A, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH. g-50126

Skrbinšek Franc, Jareninski dol 13, Ja-
renina, izkaznico inženirske zbornice Slove-
nije, št. IZS A-0180. g-50391

Skrt Vladimir, Bošamarin 53, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 6430. g-50381

Sladič Tina Marjetka, Bautkova 1, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 7 razreda OŠ Fran-
ceta Bevka v Ljubljani. s-50445

Slivnjek Davor, Vaneča 64, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 24526. g-50295

Smode Željana, Trg svobode 36, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9409,
izdala UE Trbovlje. g-50456

Smodiš Ernest, Istrska cesta 61, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6040.
g-50459

Smodiš Ludvik, Korovci 17/D, Canko-
va, vozniško dovoljenje. g-50154

Smole Mojca, Koštialova 18, Novo me-
sto, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1981. g-50012

Smuk Mira, Mlake 2, Gradac, servisno
knjižico, št. A 0172271. g-50133

Sodnik Janez, Mlakarjeva 5, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287628, št. reg. 35874, izdala UE Kranj.
g-50462
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Sotošek Iztok, Cesta Cirila Kosmača
53 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 930147, št. reg. 130082.
s-50095

Sovdat Jani, Ul. bratov Učakar 70, Ljub-
ljana, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Koseze. s-50013

Stanič Oleg, Ložice 12, Anhovo, voz-
niško dovoljenje. g-50289

Stariha Ingrid, Grabrovec 50, Metlika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 000531,
izdal LPP Ljubljana. s-50323

Stres Nada, Žetale 4/a, Žetale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 20300, izdala
UE Štuj. g-50375

Stres Stojan, Žetale 4/a, Žetale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3608,
izdala UE Ptuj. 50377

Strmljan Janez, Polica 46 B, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9431,
izdala UE Grosuplje. s-50047

Sukič Benedikt Jan Celovška 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje kat BGH, št.
S42302, reg. Št. 3992, izdala UE Ljubljana
s-50486

Svetec Karel, Ledavska ul. 17, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 3125.
g-50304

Šabić Muhamed, Japljeva ulica 4 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515495, št. reg. 160902. s-50175

Šabič Ibrahim, Jakopičeva 21, Kamnik,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje lesar-
ske šole v Škofji Loki. g-50224

Šahbaz Mirsad, Šišenska 36, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 101176186, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-50186

Šajn Marko, Petelinje 120, Pivka, izkaz
o šolskem uspehu OŠ Pivka, izdan junija
1998. g-50385

Šerc Igor, Glavni trg 4, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2236, iz-
dala UE Ljutomer. g-50296

Šeruga Anton, Kočice 18, Žetale, potr-
dilo o znanju CPP, št. 4369, izdala UE Ptuj.
g-50211

Šetina Živan, Velikovska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št. S
1136493, št. reg. 216308. s-50239

Škerbec Matjaž, Trubarjevo naselje 6,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 10831, izdala UE Laško. p-50100

Škerjanc Branko, Šuligojeva c. 6, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12070. s-50089

Škof Alen, Kozana 124/A, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. g-50144

Škrabe Urška, Latkova vas 244, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1044765, izdala UE Žalec. p-50059

Škrlep Nataša, Partizanska c. 16, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10618, izdala UE Trbovlje. g-50363

Škrlep Sašo, Cesta v Podboršt 14 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169789, št. reg. 1991. s-50508

Šobar Anita, Železničarska cesta 19, Čr-
nomelj, spričevalo 2. letnika Srednje po-

slovne šole v Črnomlju, izdano leta 1998.
s-50429

Šola Jana, Naselje NE 2, Krško, spriče-
valo 1.2.in 3. letnika Gimnazije in ekonom-
ske srednje šole Brežice, šolsko leto
95/96,96/97 in 97/98. g-50460

Šorn Matejka, Podlom 2, Stahovica, di-
plomo Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdana 23. 6. 1989 na ime Senožetnik Ma-
tejka. s-50258

Štiblar Jože, Noršinci 18, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, št. 19988. g-50024

Štrumbelj Polonca, Srednjevaška ulica
46, Škofljica, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ledina in obvestilo o uspehu pri ma-
turi, izdano leta 1996. s-50158

Šuligoj Igor, Konj 1, Litija, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 1246448, izdala
UE Litija. s-50233

Šuligoj Miha, Okrogarjeva ulica 3, Celje,
izkaznico za reševalca iz vode, št. 539.
s-50436

Šuntajs Robert, Čeče 22, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje. g-50477

Šušak Dejan, Kebetova 18, Kranj, spri-
čevalo o končani OŠ, izdano leta 1999.
g-50147

Šuštar Jože, Bruhanja vas 28, Videm
Dobre polje, spričevalo 2. letnika Srednje-
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-50373

Testen Marija, Bevkova 9, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 234276, reg.
št. 18240, izdala UE Domžale. s-50171

Tome Petra, Zalog pri Škofljici 8, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163723, št. reg. 219158. s-50451

Tome Petra, Zalog pri Škofljici 8, Škoflji-
ca, študentsko izkaznico, št. 2704109, iz-
dala Fakulteta za matematiko in fiziko.
s-50452

Tomič Nemanja, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Marti-
na Krpana v Ljubljani. s-50510

Tomše Nataša, Knezova ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285192, reg. št. 228167, izdala UE Ljub-
ljana. s-50435

Toplak Simona, Podvinci 7 A, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40851, iz-
dala UE Ptuj. g-50122

Toploh Andrej, Placar 43 a, Ptuj, spriče-
valo OŠ Ljudski vrt, izdano leta 1986.
g-50282

Toš Dušan, Levstikova 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 29820. p-50001

Toš Dušan, Levstikova 5, Celje, službe-
no izkaznico MORS, št. 898, izdana 1.
1.1992. p-50002

Travnik Tomaž, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1052099, št. reg. 164959. s-50242

Trilar Andreja, Stražiška 41, Kranj, matu-
ritetno spričevalo ŠCBP, Trgovska šola Kranj,
izdano v šolskem letu 1981/82. g-50482

Trstenjak Franc, Bercetova 9, Središče,
spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1983. g-50490

Trtnik Jože, Kašeljska cesta 148, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Poklicne kovi-
narske šole Litostroj, izdano leta 1975.
s-50347

Trupej Janko, Laška vas 21, Laško, spri-
čevalo o končani OŠ PT Laško, šolsko leto
71/72. g-50152

Užmah Ivan, Gubno 1, Lesično, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 10471, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. s-50321

Umek Boštjan, Dermotova 9, Ljubljana,
uradno listino za izvenkrmni motor Mercury
20 KM, št. 9193088. s-50434

Urbanc Breda, Pot Emila Hameršaka 9,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1155. g-50378

Uršič Vinko, Trubarjeva 27, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 18389. p-50028

Vasović Mekina Svetlana , Neubergerje-
va ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 971312, št. reg. 199826.
s-50201

Vavtar Milan, Grumova c. 9, Šmartno pri
Litiji, spričevalo OŠ. g-50492

Vačovnik Franc, Ravne 199, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8930,
izdala UE Velenje. p-50016

Vehar Anton, Podlipa 42, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3003.
s-50506

Vehovar Marjan, Lemberg pri Šmarju 50,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
17082, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-50038

Veldin Kristjan, Ul. 5 prekomurske 17,
Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ dr. Ljudevita
Pivka, izdano 14. 6. 1996. g-50488

Veličkovič Nataša, Brunov drevored 19,
Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole na Bledu. g-50140

Vengust Eva, Brezovica 17, Kropa, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole.
p-50086

Verban Janez, Martjanci 74, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 25748. g-50155

Verber Ksenija, Gerečja vas 75, Hajdi-
na, spričevalo OŠ Malinger Ksenja.
p-50085

Verčič Jožefa, Suška c. 33, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7885.
g-50274

Vidic Gorazd, Grajska c. 39, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6012.
p-50062

Vidrih Peter, Gradiška cesta 4, Vipava,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pi-
lon, šolsko leto 97/98. g-50213

Viher Silva, Nova vas 106, Ptuj, spriče-
valo OŠ Ljudski vrt. g-50400

Vindišar Jernej, Prevoje 8, Lukovica,
spričevalo 2. razreda OŠ Janko Kersnik,
izdano leta 1998. s-50396

Višnar Jožef, Dušana Kvedra 33, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
19423, izdala SNZ Celje. p-50012

Višnar Vera, Dušana Kvedra 33, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19336,
izdala SNZ Celje. p-50013
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Volarič Polona, Tesovnikova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje kat. BGH, št.
S 1297954, reg. št. 226246, izdala UE
Ljubljana. s-50526

Vovk Zavec Klara Marija, Bratovševa
ploščad 22, Ljubljana , vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1251281, št. reg. 217322,
izdala UE Ljubljana. s-50529

Vreča Maja, Celovška cestza 130, Ljub-
ljana, spričevalo 3.4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Vič, izdani leta 1981
in 1982. s-50243

Vrtovec Matej, Vrtovče 130, Branik, voz-
niško dovoljenje, št. 1118734. g-50272

Vuleta Branislav, Reška cesta 16, Ko-
čevje, dijaško izkaznico, izdala Srednja le-
sna šola v Kočevju. s-50103

Zagorac Stjepan, Poljanškova 13, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, izdano leta 1980. s-50502

Zagorc Andrej, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 181810,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-50110

Zagošak Slavica, Žamenci 7/a, Dorna-
va, spričevalo Trgovske šole. g-50461

Zajc Martina, Koroška 31, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
966847. g-50384

Zajc Nataša, Petrovče 159, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1195239. p-50087

Zaletel Janez, Šolska ulica 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
640001, reg. št. 9596, izdala UE Kranj.
g-50277

Zalokar Silvester, Krivica 42, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8805,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-50092

Zidar Barbara, Prušnikova 70, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1997. s-50053

Zidar Nevenka, Gobnik 47, Gabrovka,
spričevalo o končani OŠ Cesta Komandan-
ta Staneta Litija. s-50023

Zjačić Davor, CBE 18, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1301166, št.
reg. 4349, izdala UE Metlika. g-50467

Zlajpah Osvald, Babškova pot 28, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1024923, št. reg. 3415. s-50425

Zlatoper Srečko, Kopališka 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15470, izdala UE Slovenj Gradec. g-50287

Zoran Matej, Pod Trško goro 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20225. p-50084

Zore Majda, Borova 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
461836, št. reg. 13964, izdala UE
Domžale. s-50528

Zupanič Andreja, Gerečja vas 42, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1993. g-50399

Žerjav Jožef, Rove 2, Frankolovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 37244,iz-
dala UE Celje. g-50138

Žmavc Andrej, Roška 9a, Celje, spriče-
valo 8. razreda. p-50030

Žnidarec Danijel, Pod Bellevujem 9, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.H,
št. 16268. p-50041

Žnider Marta, Cesta 24. junija 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584753, reg. št. 131534, izdala UE Ljub-
ljana. s-50433

Sodni register 3409
Celje 3409
Koper 3409
Ljubljana 3409
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 3413
Ljubljana 3413
Maribor 3447
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Razglasi sodišč 3448
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Stečajni postopki in likvidacije 3449

Izvršbe in zavarovanja 3450
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Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 3453
ZJN-01-GD 3453
ZJN-02-B 3454

ZJN-02-GD 3467
ZJN-02-S 3480
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ZJN-03-S - 42. člen 3503
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ZJN-05-B - Sposobnost 3507
ZJN-05-S - Sposobnost 3510

Javni razpisi 3510

Objave delniških družb 3517
Javne prodaje delnic 3517
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 3517
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 3517

Razne objave 3532
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KAZENSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija Stroliga
ter dopolnjenim stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Spremenjenemu zakonu o kazenskem postopku se je pridružil še spremenjen kazenski zakonik. Prva sprememba je
že v naslovu zakona, ki se zdaj imenuje le kazenski zakonik (brez Republike Slovenije). Besedilo zakona vključuje več
kot 50 sprememb – od povišanja kazni zapora na 30 let do drugačnega določanja denarnih kazni in novih kaznivih
dejanj ali njihovih opisov. Vse spremembe in dopolnitve zakona so objavljene v ležečem tisku, tako da ne bo težav z
iskanjem novih zakonskih določb. Razloge za njihov sprejem v parlamentu pa podrobno pojasnjujeta strokovnjaka, ki
sta največ prispevala k njihovemu nastanku.

Cena 3150 SIT broširana izdaja 10492

3570 SIT vezana izdaja 10493

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU štev. broširanih izd. štev. vezanih izd.

q KAZENSKI ZAKONIK štev. broširanih izd. štev. vezanih izd.

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Cena 3150 SIT broširana izdaja 10491
3486 SIT vezana izdaja 10494

PPPPPonatisonatisonatisonatisonatis
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KAZENSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija Stroliga in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Več kot 50 sprememb in dopolnitev zakona je pregledno (v ležečem tisku) vključenih v besedilo zakona.
Cena 3150 SIT broširana izdaja 10492

3570 SIT vezana izdaja 10493

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina – ponatis
Cena 3150 SIT broširana izdaja 10491

3486 SIT vezana izdaja 10494

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH s stvarnim kazalom

IN SODNEM REGISTRU
Poleg dopolnjenega besedila zakona o gospodarskih družbah so objavljeni tudi vsi podzakonski akti, ki veljajo za gos-
podarske družbe in sodni register.
Cena 2940 SIT 10490

PREDPISI O TRGOVINI IN O VARSTVU POTROŠNIKOV
Knjigo zaključuje zakon o splošni varnosti proizvodov, ki ga je državni zbor sprejel aprila 1999, kolektivni pogodbi de-
javnosti trgovine Slovenije pa sta dodani prilogi tipičnih delovnih mest v tej dejavnosti.
Cena 2310 SIT 10488

PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča – peta spremenjena in dopolnjena izdaja
Cena 2226 SIT 10489

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q KAZENSKI ZAKONIK štev. broš. izv. štev. vez. izv.

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU štev. broš. izv. štev. vez. izv.

q PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN SODNEM REGISTRU število izvodov

q PREDPISI O TRGOVINI IN O VARSTVU POTROŠNIKOV število izvodov

q PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


