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Uradne objave

Sodni register

CELJE

Srg 1531/94 Rg-15175
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba ELVITA CELJE, podjetje za

svetovanje, organizacijo in storitve,
d.o.o., Škapinova 10, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Da-
rinko Muhovec in Konrada Muhovec, oba
Škapinova 10, Celje, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
21. 4. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1995

Srg 4345/94 Rg-24639
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba SELENA, knjigovodske stori-

tve, d.o.o., Puncarjeva 12, Celje, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Šeško Sonjo, Puncarjeva 12, Celje, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne
28. 12. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 2752/94 Rg-24656
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba KMETSTROJ, podjetje za po-

pravilo kmetijske mehanizacije in trgovi-
na, d.o.o., Ponikva 12/b, Ponikva, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Podkrajšek Antona, Ponikva 12/b, Ponik-
va, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 3128/94 Rg-108424
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba ZAPRAVLJIVČEK, trgovsko

podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrož-
no 82, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Bevc Eniso, Kraigherjeva 6, Celje, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 15. 6.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 9. 1996

Srg 135/95 Rg-109156
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba LIBRIS, podjetje za eko-

nomiko in organizacijske storitve, Efen-
kova 61, Velenje, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Po-
točnik Alenko, Foitova 2, Velenje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame druž-
benica.

Sklep je sprejela družbenica dne 28. 2.
1995.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 5. 1997

Srg 282/95 Rg-109160

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

Družba AREA SIGNAL, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Goriška 4, Ve-
lenje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Sle-
menšek Julijano in Slemenšek Cvetkota,
oba Goriška 4, Velenje, ki prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzameta
družbenika, vsak do ene polovice.

Sklep sta sprejela družbenika dne
30. 3. 1995.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1997

Srg 96/00996 Rg-113911

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00996 z dne 6. 10. 1997 pod
št. vložka 1/01635/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: AGROZASAVJE, Podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino in
poslovne storitve, d.o.o., Radeče, Pot na
stadion 6

Skrajšana firma: AGROZASAVJE,
d.o.o., Radeče, Pot na stadion 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1433 Radeče, Pot na sta-
dion 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 2. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 996/96 z dne 22. 8. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku (Srg 996/96 z dne 6. 10.
1997). Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzela
Železnik Manja, Pot na stadion 6, Radeče.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra



Stran 198 / Št. 3 / 17. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Srg 94/03682 Rg-114803
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03682 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/01134/00 izbrisalo iz sodnega reg-
istra tega sodišča družbo zaradi vpisa pripo-
jitve pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št. 5329507
Firma: PODJETJE JAGER, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o., Laše 1b,
Podplat

Skrajšana firma: PODJETJE JAGER,
d.o.o., Laše 1b, Podplat

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 3241 Podplat, Laše 1b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Pripojitev k družbi Jagros, trgovina, proiz-

vodnja in storitve, d.o.o., Laše 1b, Podplat,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
28. 4. 1994. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v register po sedežu prevzemne
družbe.

Srg 95/01031 Rg-114805
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01031 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/06130/00 izbrisalo iz sodnega reg-
istra tega sodišča družbo zaradi vpisa pripo-
jitve pri prevzeti z.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5150582
Firma: GOZDARSKA ZADRUGA

CELJE, z.o.o.
Skrajšana firma: GZ Celje, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 3000 Celje, Lava 6
Pripojitev h Gozdarski zadrugi Vransko,

z.o.o., Vransko, na podlagi sklepa Občnega
zbora Gozdarske zadruge Celje, z.o.o., dne
28. 2. 1995 in sklepa Občnega zbora
Gozdarske zadruge Vransko, z.o.o., dne
25. 2. 1995. Pripojitev začne veljati z vpi-
som pripojitve v register pri prevzemni za-
drugi Gozdarski zadrugi Vransko, z.o.o.,
Vransko.

Srg 97/00296 Rg-114806
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00296 z dne 12. 11. 1997 pod
št. vložka 2/00645/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja zadruge in pripojitve s temile podatki:

Matična št. 5269105
Firma: RIFNIK, stanovanjska zadruga,

z.o.o., Mestni trg 2, Šentjur
Skrajšana firma: RIFNIK, stanovanjska

zadruga, z.o.o., Šentjur
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 3230 Šentjur, Mestni trg 2
Pripojitev k družbi ATRIJ, Stanovanjska

zadruga, z.o.o., Celje, Vodnikova 11, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 27. 2.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne zadruge.

Srg 3627/94 Rg-115967
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljic sklenilo objaviti sklep:
Družba INROS, d.o.o., Velenje, prene-

ha po skrajšanem postopku.
Družba ima dve družbenici, in sicer Fili-

pančič Ivanko in Filipančič Selmo, obe Lipa
25, Velenje, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med
družbenici.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
21. 5. 1997.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 1997

Srg 169/95 Rg-115969
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba KROMA, Podjetje za izvoz in

uvoz, d.o.o., Kraigherjeva 6, Celje, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Klanšek Janeza, Kraigherjeva 6, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 9. 2.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 1997

KOPER

Srg 96/00594 Rg-108067
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00594 z
dne 30. 5. 1997 pod št. vložka
1/03603/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5704162
Firma: ACQUA-ING, – investicijsko raz-

vojni inženiring in zastopanje, d.o.o.,
Koper

Skrajšana firma: ACQUA-ING, d.o.o.,
Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Žigon Ivan, Štefan Marijan,

Stopar Mirosalva, Šarkanj Jadran, Hrvatin
Boris in Rižanski vodovod Koper, p.o., iz-
stopili 11. 7. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku št. Srg 594/96 z
dne 30. 5. 1997. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Žigon Ivan, Portorož, Šentjane 20,
Štefan Marijan, Ankaran, Vlahovičeva ul.
28, Stopar Mirosalva, Koper, Nova ul. 8,
Šarkanj Jadran, Koper, Kvedrova c. 5, Hr-
vatin Boris, Rečica 9, Ilirska Bistrica in
Rižanski vodovod Koper, p.o., Ul. 15.
maja 13.

Srg 94/03140 Rg-114320

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03140 z
dne 22. 10. 1997 pod št. vložka

1/03914/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SELF TRADE, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: SELF TRADE, d.o.o.,
Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Studeno 96
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Furlan Gorazd in Povh

Boštjan, izstopila 15. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3140/94 z
dne 22. 10. 1997. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Furlan Gorazd, Studeno 96, Po-
stojna in Povh Boštjan, Klenik 2b, Pivka.

Srg 94/03465 Rg-114326
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03465 z
dne 22. 10. 1997 pod št. vložka
1/04763/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5915554
Firma: VALIN, Proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Rodik 4 C, Kozina
Skrajšana firma: VALIN, d.o.o., Kozina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Rodik 4 c
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Bogdan, izstop

29. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3465/94 z
dne 22. 10. 1997. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Babič Bogdan, Rodik 4/C, Kozina.

Srg 590/97 Rg-114809
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba DROGA-KIKI, proizvodnja pri-

grizkov, d.o.o., Portorož, Obala 27, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4989/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 22. 4.
1997.

Družbenik SOFPAC B.V., s sedežem v
Rotterdamu, Westblaak 6, Nizozemska, iz-
javlja, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da so urejena vsa razmerja z dleavci in
da prevzema obveznost poplačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe, za kar jam-
či z vsem svojim premoženjem.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten

ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 1997

Srg 432/97 Rg-114810
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba M & L, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o., Komen, Komen 61 c, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4288/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 21. 3. 1997.
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Družbenika Udovič Ililjana in Udovič Ma-
rino, oba Komen 61 c, Komen, izjavljata, da
družba nima neporavnanih obveznosti do
tretjih oseb, da nima zaposlenih delavcev in
iz tega naslova nikakršnih obveznosti. Druž-
benika prevzemata obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe pripade obema druž-
benikoma v razmerju njunih osnovnih vlož-
kov, s katerima sta udeležena v osnovnem
kapitalu družbe.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 1997

Srg 1040/97 Rg-114812
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PEČAR, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Prešnica 18, Kozina, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1087/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 21. 7.
1997.

Družbenika Pečar Ivan, Prešnica 18, Ko-
zina in Mihalič Suzana, Ocizla 3/a, Kozina,
izjavljata, da družba ni obremenjena s terja-
tvami tretjih oseb, nima nobenih dolgov do
tretjih oseb in nima nobenih drugih obvez-
nosti. Družba ni imela redno zaposlenih de-
lavcev, niti delavcev v pogodbenem razmer-
ju. Družbenika prevzemata obveznost plači-
la stroškov družbe, ki bodo nastale s prene-
hanjem družbe oziroma morebitne preostale
obveznosti družbe.

Družba vrne družbenikoma denarni vlo-
žek, in sicer Ivanu Pečarju 1.000 SIT in
Suzani Mihalič 1.000 SIT, v roku 8 dni od
pravnomočnosti sklepa o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 11. 1997

Srg 937/97 Rg-114813
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ALPIA, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, d.o.o., Sežana, Gra-
dišče 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4294/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
4. 7. 1997.

Družbenik Tul Joris, Trst, Via Settefonta-
ne št. 51, Italija, izjavlja, da ima družba po-
plačane vse obveznosti in urejena vsa raz-
merja z delavci ter da prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe po izbrisu družbe iz
sodnega registra pripada družbeniku.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 11. 1997

Srg 95/00378 Rg-114998
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00378 z
dne 11. 11. 1997 pod št. vložka
1/03181/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZRNO, proizvodnja živilskih
proizvodov, trgovina in storitve, d.o.o.,
Postojna

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Hrašče 89
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Uhelj Andraž, izstop 31. 3.

1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 378/95 z dne
11. 11. 1997. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Andraž Uhelj, Postojna, Hrašče 89.

Srg 95/00969 Rg-115001
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg št.
95/00969 z dne 11. 11. 1997 pod št.
vložka 1/04021/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5746779
Firma: BONUS, avtošola, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Skandanšči-
na, 6242 Materija

Skrajšana firma: BONUS, d.o.o., Ska-
danščina, 6242 Materija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6242 Materija, Skadanščina
št. 12

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Božeglav Drago in Bošt-

jančič Mitja, izstopila 25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prnehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 969/95 z dne
11. 11. 1997. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevze-
la Božeglav Drago, Kačiče, Pared 3a, Diva-
ča in Boštjančič Mitja, Skadanščina 123,
Materija.

Srg 97/00978 Rg-115035
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00978 z
dne 11. 11. 1997 pod št. vložka
1/03678/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5706378
Firma: ELEPHANT, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: ELEPHANT, d.o.o., Se-

žana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 79
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanoviteljica: Silvestri Lodi Laura, iz-

stopila 17. 7. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 978/97 z dne
11. 11. 1997. Obveznost plačila morebit-

nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Laura Silvestri Lodi, Trst, Via Commerciale
101/3, Italija.

KRANJ

Srg 3740/94 Rg-104995
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3740/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
17. 2. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3196/00 vpiše izbris družbe MAR-
FIS, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Podnart, s sedežem Podbrezje 10,
Podnart, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 1997

Srg 1374/95 Rg-106050
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1374/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
24. 3. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2226/00 vpiše izbris družbe M
INŽENIRING, podjetje za gradbeni inže-
niring, projektiranje in proizvodnjo,
d.o.o., s sedežem Na Rebri 5, Bled, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 3. 1997

Srg 980/96 Rg-107868
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 980/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
28. 5. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1882/00 vpiše izbris družbe TVVB,
podjetje za proizvodnjo in servisiranje
TV naprav in trgovino Kranj, d.o.o., s se-
dežem Titov trg 22, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 5. 1997

Srg 1244/96 Rg-107872
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1244/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
28. 5. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2568/00 vpiše izbris družbe BON-
CELJ & BONCELJ, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo, turizem in šport,
d.n.o., s sedežem v Kranju, Dolenčeva
pot 4, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 5. 1997

Srg 3695/94 Rg-112111
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3695/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
22. 8. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4889/00 vpiše izbris družbe MT,
podjetje za trgovino na drobno in debe-
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lo, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škof-
ji Loki, Pod Plevno 3, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 1997

Srg 1002/97 Rg-113259
Družba AVTOSTAR – BRADULE & LAI-

BACHER, storitveno in trgovsko podjet-
je, d.n.o., Tržič, s sedežem Virje 8, Tržič,
vpisana na reg. vl. št. 1/4213/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Bradule Franc, Virje 8, Tržič in Laibacher
Janez, Deteljica 5, Tržič.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 9. 1997

Srg 967/97 Rg-114485
Družba ALPLES prodajni center Že-

lezniki, d.o.o, s sedežem Češnjica 48,
Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/2437/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
LOKA, trgovsko podjetje, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva 54.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 10. 1997

Srg 775/97 Rg-114486
Družba KRAN, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem Trata 40, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/2109/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Krži-
šnik Andrej, Trata 40, Škofja Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 10. 1997

Srg 305/97 Rg-114487
Družba TPS, turistično podjetje Bled,

d.o.o., s sedežem Cankarjeva 2, Bled,
vpisana na reg. vl. št. 1/2585/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
G&P Hoteli Bled, p.o., Bled, Cankarjeva 6,
Grand hotel Toplice, hotelsko podjetje, p.o.,
Bled, Cesta svobode 12, Turistično društvo
Bled, C. svobode 15, Emona Globtur, turi-
stična agencija – rent-a-car, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 130, Špecerija, veletrgovina
Bled, p.o., Bled, Kajuhova 3, Hotel Jelovi-
ca, p.o., hotelsko turistično podjetje Bled,

Cesta svobode 5, Hotel Krim, Bled, d.o.o.,
Bled, Ljubljanska 7, Hotel Lovec, hotelsko
turistično podjetje, Bled, Ljubljanska 6,
Kompas Hoteli Bled, d.o.o., Bled, Cankar-
jeva 2, Turizem in rekreacija Bled, turistično
podjetje, p.o., Bled, Cesta svobode 13, Ca-
sino, turistično podjetje Bled, d.o.o., Bled,
Cesta svobode 15, Hotel Ribno, turizem,
d.d., Bled, Izletniška 44, Ljubljanske mle-
karne, mlekarska industrija, d.o.o., Ljublja-
na, Tolstojeva 63 in Kompas International
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Pražakova 4.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 10. 1997

Srg 1011/97 Rg-114488
Družba DNC, podjetje za računalniški

inženiring in trženje, d.o.o., s sedežem
Šiškovo naselje št. 33, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/528/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Ju-
van Matija, Šiškovo naselje 33, Kranj, Zu-
pan Bogdan, Ulica Rudija Papeža 34, Kranj,
Čertanc Zoran, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana in Šimenc Ivan, Majde Vrhovniko-
ve 22, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 10. 1997

Srg 1467/97 Rg-114489
Družba HRAM, gostinska in turistična

dejavnost, d.o.o., Kranj, Stara cesta 18,
s sedežem Kranj, Stara cesta 18, vpisana
na reg. vl. št. 1/2940/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Šiš-
ka Stanislav, Zadružniška ulica 37, Men-
geš, Košir Florijan, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj in Zore Damijan, Na Gulč 17, Vnanje
Gorice.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 11. 1997

Srg 3903/94 Rg-104490
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3903/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
14. 10. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4883/00 vpiše izbris družbe TU-
RIST, turistično in propagandno podjet-
je, d.o.o., Jesenice, s sedežem na Jese-
nicah, Titova 18, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 1997

Srg 794/97 Rg-114491
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 794/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
17. 10. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2058/00 vpiše izbris družbe
IMINTERIER IMPORT INTERIER – poda-
ja talnih oblog, zaves, svetil, stikal, po-
hištvenega okovja, Visoko, d.o.o., s se-
dežem Visoko 119 F, Visoko, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 1997

Srg 3762/94 Rg-114493
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3762/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5034/00 vpiše izbris družbe
OBED, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Gorenja vas, s sedežem v Gorenji
vasi, Stara Oselica 27, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 1997

Srg 3581/94 Rg-114494
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3581/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2396/00 vpiše izbris družbe MI-
NERVA, podjetje za notranjo in zunanjo
opremo stanovanj in lokalov, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Šorlijeva 21, Kranj, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 1997

Srg 876/96 Rg-114500
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 876/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
6. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1671/00 vpiše izbris družbe MAR-
KO YACHTING, podjetje za proizvodnjo
in servisiranje plovil, d.o.o. Brezje, s se-
dežem Brezje 42, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 1997

Srg 3478/94 Rg-114501
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3478/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4260/00 vpiše izbris družbe
ŠTOK, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Žiri, s sedežem Koso-
velova ulica 3, Žiri, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 1997
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Srg 1625/97 Rg-116060

Družba LASO, trgovina s tekstilom in
obutvijo, d.o.o., Podbrezje, s sedežem
Podbrezje 147, Duplje, vpisana na reg. vl.
št. 1/4689/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Še-
fer Silvo in Šefer Nataša, oba Podbrezje
147, Duplje.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 1997

Srg 963/97 Rg-116061

Družba ANTARES, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem in špediterstvo,
Kranj, d.o.o., s sedežem Kajuhova 6,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/2198/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Štrekelj Nuša, Kajuhova ul. 6, Kranj, Štre-
kelj Roman, Gubčeva ulica 5, Kranj in Štre-
kelj Erika, Kajuhova 6, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 1997

KRŠKO

Srg 329/96 Rg-101729
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba TEKOS, konfekcija, tekstil-
oprema, servis, Razbor, d.o.o., Razbor
36, Loka pri Zidanem mostu, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jeler Alojz in Jeler Lju-
bomira, oba Razbor 36, Loka pri Zidanem
mostu, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Jeler Aloj-
za in Jeler Ljubomiro.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 1. 1997

Srg 147/97 Rg-111832

Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko
sodišče je po predlogu sklenilo:

MEDITERAN ELEKTRONIK, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, Breži-
ce, d.o.o., Ulica Veljka Vlahoviča 6, Bre-
žice, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Sreten Panić,
Maistrova 6, Brežice in Ivan Šval, Velika
dolina 6, Jesenice na Dolenjskem.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 1997

Srg 159/97 Rg-111835

Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko
sodišče je po predlogu sklenilo:

AREX DESIGN, trgovina in posredniš-
tvo, d.o.o., Obrežje 50, Jesenice na Do-
lenjskem, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Leskovec Dar-
ko, Obrežje 50, Jesenice na Dolenjskem in
Leskovec Žarko, Maistrova 2, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 1997

LJUBLJANA

Srg 6420/96 Rg-3

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

INTER-UNITE, d.o.o., Trgovina, stori-
tve in inženiring, Ljubljana, Suhadolča-
nova 19, reg. št. vl. 1/10223/00 preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljice z dne 3. 12. 1996.

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

Ustanoviteljica je Nadica Vidič, Ljublja-
na, Suhadolčanova 19, 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 ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju po-
družnice po skrajšanem psotopku 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 8. 1. 1998

MARIBOR

Srg 341/97 Rg-2
Družba GODA, avtoservis in trgovina,

d.o.o., Oglarska pot 9, Lovrenc na Po-
horju, katere družbenik je Gorenak Danilo,
Valvasorjeva ulica 20, Maribor, po sklepu
družbenika z dne 19. 3. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gorenak Da-
nilo, Valvasorjeva ulica 20, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1997

Srg 94/05729 Rg-111882
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05729 z dne 19. 8. 1997
pod št. vložka 1/01092 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s tem-
ile podatki:

Matična št. 5301122
Firma: STIPPP, storitveno, trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STIPPP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tolstojeva uli-

ca 2
Osnovni kapital: 2.048,55 SIT
Ustanovitelji: Palčec Vladimir, Ploj

Vladimir in Ploj Danijel, izstopili 19. 8. 1997.

Srg 96/00122 Rg-111898
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00122 z dne 19. 8. 1997
pod št. vložka 1/04872/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s tem-
ile podatki:

Matična št. 5577284
Firma: MX MEXTRA, trgovina, proiz-

vodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MX MEXTRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Osterčeva uli-

ca 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Dobrina Bojan, izstopil

19. 8. 1997.

Srg 97/00381 Rg-115811
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00381 z dne 30. 10. 1997
pod št. vložka 1/04121/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča družbo zara-
di pripojitve k družbi ŽIVINOREJA, d.o.o.,
Lenart v Slovenskih goricah, s temile po-
datki:

Matična št. 5498627
Firma: ŽIPO, Živinoreja, poljedelstvo,

Lenart, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIPO LENART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah, Industrijska ulica 8

Osnovni kapital: 232,667.536,95 SIT
Ustanoviteljica: ŽIVINOREJA, reja živine

in kmetijske storitve, d.o.o., izstop 14. 10.
1997.

Dne 30. 10. 1997 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi
ŽIVINOREJA, reja živine in kmetijske
storitve, d.o.o., Lenart, Industrijska ulica 8,
vpisani v registrski vložek 1/9313-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.

MURSKA SOBOTA

Srg 219/96 Rg-100781
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
VARIA, Podjetje za kooperacijsko,

proizvodno, storitveno, predelovalno in
trgovsko dejavnost, d.o.o., Spodnji Ka-
meščak 23, vpisano v vl. št. 1/1669-00,
preneha po skrajšanem postopku zakona o
gospodarskih družbah po sklepu z dne
8. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Stehmuller Rudi, Spodnji Kamenščak
23, Ljutomer, kot ustanovitelj prevzema ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

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

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopu-
sten ugovor v 15 dneh od objave sklepa v
Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem
roku ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 12. 1996

Srg 1316/94 Rg-110694
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba POHIŠTVO PRIZMA, Podjetje

za vsa proizvodna in montažna dela,
marketing in trgovino v lesni dejavnosti,
Apače, d.o.o., Apače 94, ki je vpisana v
registrskem vložku tukajšnjega sodišča, št.
1/379/00, preneha po skrajšanem postop-
ku ustanoviteljev Marjana Šebjanič in Hele-
ne Šebjanič, oba Apače 94, dne 28. 12.
1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela oba zgoraj
navedena družbenika.

Družba na dan sklepa družbenikov o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku ni
imela nobenega premoženja.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 8. 1997

Srg 1295/94 Rg-114306
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KOMING, podjetje za inženi-

ring, trgovino, posredovanje in zastopa-
nje, Lendavske gorice, d.o.o., Lendav-
ske gorice 429/g, vpisano v vl. št.
1/1629/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja Jurija Kom-
loša, Lendavske gorice 429, Lendava, dne
10. 12. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev ni bilo.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Komloš
Jurij.

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

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 1997

Srg 178/96 Rg-114670
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba Poslovno svetovanje in storitve,

Lendava, d.o.o. Lendava, Kolodvorska 9,
vpisano v vl. št. 1/262-00, preneha po skraj-
šanem postopku zakona o gospodarskih druž-
bah po sklepu z dne 26. 6. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Seršen Štefan, Lendava, Kranjčeva ulica
8 in Špilak Štefan, Velika Polana 24, kot
družbenika prevzemata vse obveznosti pla-
čil morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelja v razmerju ustanovitvenih
deležev.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 11. 1997

Srg 736/94 Rg-115397
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba LACKOVIČ, podjetje za trgovi-

no in storitve, Lendava, d.o.o., Lendava,
Kranjčeva 35, ki je vpisana v registrskem
vložku tukajšnjega sodišča, št. 1/950/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanoviteljice Marije Lackovič, Velika
Polana št. 160/b, dne 26. 11. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela Marija
Lackovič, Velika Polana št. 160/b.

Po prenehanju družbe aktivno premože-
nje družbe v celoti prevzame ustanoviteljica.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 1997

Srg 550/97 Rg-115399
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ENEL, družba za inženiring,

projektiranje, nadzor, energetiko in tr-
govino, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 28, ki je vpisa-
na v registrskem vložku tukajšnjega sodi-
šča, št. 1/2001/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov Tem-
lin Ludvika ml. in Temlin Ludvika st., oba
Murska Sobota, Staneta Rozmana 28, dne
30. 9. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela Tem-
lin Ludvik ml. in Temlin Ludvik st.

Po prenehanju družbe se premoženje,
ki ostane po pokritju vseh stroškov, poveza-
nih s prenehanjem družbe ter izbrisom iz
registra, dodeli vsakemu od družbenikov v
razmerju njunih poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 1997

NOVA GORICA

Srg 94/01742 Rg-107963
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01742 z dne 12. 5. 1997
pod št. vložka 1/00786/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s tem-
ile podatki:

Matična št. 5342686
Firma: SIMMA, d.o.o., trgovina in

posredništvo, Nova Gorica
Skrajšana firma: SIMMA, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska ulica b. št.
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 29. 9.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Mavrič Gordon, Cesta Goriške
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fronte 23, Šempeter pri Gorici in Simončič
Valter, Prvomajska 6, Nova Gorica.

Srg 97/00059 Rg-110492
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00059 z dne 16. 6. 1997
pod št. vložka 1/01004/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s tem-
ile podatki:

Matična št. 5388007
Firma: HOTLES, Lesna proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Prvačina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Prvačina 37
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 15. 1.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevze-
la Pipan Venceslav, Prvačina 37, Dornberk
in Požar Brane, Kidričeva 33, Nova Gorica.

Rg-111699
Družba JASMIN, d.o.o., trgovina in

storitve, s sedežem Delpinova 8, Nova
Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3060-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 7. 1997.

Ustanovitelji so Hvala Viljem, Komen 47,
Komen, Tušar Zvonka, Liskur 27, Nova Gor-
ica in Scozzai Sonja, Ajševica 53b, Nova
Gorica, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po sk-
rajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1997

Srg 97/00735 Rg-114168
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00735 z dne 16. 10. 1997
pod št. vložka 1/03653/02 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča podružnico zara-
di prenehanja s temile podatki:

Matična št. 5520797002
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽBA

SOČA, Specializirana finančna organiza-
cija za opravljanje depozitnih in kredit-
nih poslov, EKSPOZITURA TOLMIN

Skrajšana firma: HKS SOČA – EKSPO-
ZITURA TOLMIN

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5220 Tolmin, Cankarjeva 1
Ustanoviteljica: HRANILNOKREDITNA

SLUŽBA SOČA, Specializirana finančna or-
ganizacija za opravljanje depozitnih in kredit-
nih poslov, izstop 28. 7. 1997.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
skupščine z dne 28. 7. 1997.

Srg 97/00734 Rg-114169
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00734 z dne 16. 10. 1997
pod št. vložka 1/03653/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča podružnico zara-
di prenehanja s temile podatki:

Matična št. 5520797001
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽBA

SOČA, Specializirana finančna organiza-
cija za opravljanje depozitnih in kredit-
nih poslov, EKSPOZITURA POSTOJNA

Skrajšana firma: HKS SOČA – EKSPO-
ZITURA POSTOJNA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Gregorčičev

drevored 7
Izbris podružnice na podlagi sklepa

skupščine z dne 28. 7. 1997.

Rg-115130
Družba AMITRI, d.o.o., trgovina,

špedicija in storitve, Dobrovo, s sedežem
Plešivo 36a, Dobrovo, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3367-00, preneha po skra-
jšanem postopku, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 18. 11. 1997.

Ustanovitelja sta Mikuž Aleksej, Kidriče-
va ulica 28c, Nova Gorica in Mavrič Anita
Zofija, Plešivo 36, Dobrovo, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po sk-
rajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 11. 1997

Srg 97/00945 Rg-115281
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00945 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03460/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
razdelitve s temile podatki:

Matična št. 5889294
Firma: VIPA INVEST, d.d., Pooblašče-

na investicijska družba
Skrajšana firma: VIPA INVEST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 10.038,495.000 SIT
Ustanovitelj: AVIP, družba za upravljan-

je, d.o.o., Nova Gorica, izstop 3. 11.
1997.

Člani nadzornega sveta: Kaltnekar
Zorko, Valenčič Dragan in Lemut Silvester,
izstopili 3. 11. 1997.

Izbris družbe zaradi razdelitve na VIPA
INVEST NANOS, Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Nova Gorica in VIPA INVEST
SOČA, Pooblaščena investicijska družba,

d.d., Nova Gorica, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 15. 10. 1997.

Srg 97/00985 Rg-115324
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00985 z dne 18. 11. 1997
pod št. vložka 1/02549/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
pripojitve k družbi HELP, d.o.o., Nova Gori-
ca, s temile podatki:

Matična št. 5628962
Firma: FORM, Tehnološko informaci-

jski inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FORM, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 65
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šinigoj Miloš, izstop 18. 11.

1997.

Srg 97/00944 Rg-115347
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00944 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03623/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s tem-
ile podatki:

Matična št. 5947570
Firma: VIPA INVEST 3, Pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: VIPA INVEST 3, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 960,654.000 SIT
Ustanovitelj: AVIP, družba za upravljan-

je, d.o.o., Nova Gorica, izstop 3. 11.
1997.

Člani nadzornega sveta: Željan Majda,
Kren Luša Nataša in Bon Darjo, izstopili
3. 11. 1997.

Srg 97/00943 Rg-115348
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00943 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03541/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
vpisa pripojitve s temile podatki:

Matična št. 5915279
Firma: VIPA INVEST 2, Pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: VIPA INVEST 2, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 1.806,564.000 SIT
Ustanovitelj: AVIP, družba za upravljan-

je, d.o.o., Nova Gorica, izstop 3. 11.
1997.

Člani nadzornega sveta: Željan Majda,
Kren Nataša in Bon Darjo, izstopili 3. 11.
1997.

Rg-115602
Družba EURIND, Export-import, d.o.o.,

Nova Gorica, s sedežem Pri hrastu 11,
Kromberk, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2752-00, preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 5. 12. 1997.

Ustanovitelj je Mrakič Dominik, Pri hras-
tu 11, Kromberk, Nova Gorica, ki prevzema
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obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po sk-
rajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 1997

NOVO MESTO

Srg 94/02535 Rg-40130

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02535 z dne 6. 6.
1996 pod št. vložka 1/02338/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5599857
Firma: MATIC, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Bereča vas
Skrajšana firma: MATIC, d.o.o., Bere-

ča vas
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8331 Suhor, Bereča vas 41
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Krštinc Anica, Krštinc Jože

in Milavec Andreja, izstopili 15. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Anica Krštinc in Jože Krštinc, oba Bere-
ča vas 41, Suhov ter Andreja Milavec, Gra-
dac 132, Gradac.

Srg 97/00330 Rg-114308

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00330 z dne 5. 11.
1997 pod št. vložka 1/00691/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5336368
Firma: TESTENINA, proizvodno in tr-

govsko podjetje, Stranje, d.o.o.
Skrajšana firma: TESTENINA, Stranje,

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

govornostjo
Sedež: 8275 Škocjan, Stranje 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Vilko in Vidmar Ani-

ta, izstopila 21. 7. 1997.
Sklep skupščine z dne 21. 7. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-

zela Vilko Vidmar in Anita Vidmar, oba Stra-
nje 8, Škocjan.

Srg 409/97 Rg-114808
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba UPPCOM, Računalniške ko-

munikacije in inženiring, d.o.o., Novo
mesto, Maistrova 10, vpisana na reg. vl.
št. 1-1317/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stane Penca, Maistrova
10, Novo mesto, Barbara Potočar, Alek-
sandra Potočar in Potočar Eva, vse Marklje-
va 26, Novo mesto, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družb. Obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe za nedl. Aleksan-
dro in Evo Potočar, prevzema njuna zakoni-
ta zastopnica Barbara Potočar.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanovitelja Staneta Penco,
Maistrova 10, Novo mesto, v znesku 1.000
SIT, preostali kapital v znesku 1.000 SIT pa
v enakih deležih na Aleksandro, Evo in Bar-
baro Potočar, Markljeva 26, Novo mesto.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 11. 1997

Srg 97/00361 Rg-115349
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00361 z dne 4. 12.
1997 pod št. vložka 1/02966/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5722926
Firma: MIZARSTVO-KURENT, d.o.o.,

Vesela Gora
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8232 Šentrupert, Vesela Go-

ra 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kurent Peter, izstop 21. 8.

1997.
Sklep skupščine z dne 21. 8. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Peter Kurent, Vesela Gora 6, Šentru-
pert.

Srg 97/00398 Rg-115412
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00398 z dne 1. 12.
1997 pod št. vložka 1/03860/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k družbi DPB VIZIJA, d.d.,
reg. vl. 1/3684/00, s temile podatki:

Matična št.: 5939909
Firma: DPB VIZIJA 1, pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Novo mesto
Skrajšana firma: DPB VIZIJA 1, d.d.,

Novo mesto
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 5
Osnovni kapital: 1.098,756.000 SIT
Ustanovitelji: Absec Anica in ostali delni-

čarji iz seznama, ki je priložen statutu del-
niške družbe, izstop 17. 9. 1997.

Pripojitev k DPB VIZIJA, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Novo mesto, Novi
trg 5, vpisani na reg. vl. 1/3684/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 17. 9.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

PTUJ

Srg 73/97 Rg-115414
Družba BOMOSS, izobraževanje, sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Ulica Stanka
Brenčiča 10, Ptuj, reg. št. vl. 1/4251-00,
katere ustanovitelji so Bezjak Samo, Bezjak
Suzana, Bezjak Boris in Bezjak Monika, vsi
Ulica Stanka Brenčiča 10, Ptuj, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 28. 2. 1997
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Bezjak
Samo, Bezjak Suzana, Bezjak Boris in Bez-
jak Monika.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 11. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 3084/94 Rg-1
Družba PODATIR, podjetje za trgovi-

no, osebne in druge storitve in izobraže-
vanje, d.o.o., Vuzenica, Livarska 15, ka-
tere družbenica je Irena Torej, po sklepu
družbenice z dne 31. 5. 1994 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Irena Torej,
Vuzenica, Livarska cesta 15.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 2. 1996

Srg 5509/94 Rg-104923
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 5509/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem
postopku dne 16. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2878-00 vpiše izbris družbe
MEDO, podjetje za proizvodnjo in
inženiring, d.o.o., s sedežem v Slovenj
Gradcu, Kreševa 24, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Robert Grah iz
Slovenj Gradca, Ronkova 18.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 1996

N 6/97 R-111
Milan Emeršič, roj. 14. 11. 1937 v Som-

borju, sin Ivana in Marije, roj. Kračun, nazad-
nje stanujoč Loče 64, Loče pri Poljčanah,
je pogrešan od leta 1986 (na predlog sinov
Emeršič Milana ml., Stanovsko 44, Poljčane
in Emeršič Damjana, Zbelovska gora 56,
Loče pri Poljčanah).

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 26. 5. 1997

Dražbeni oklici
Oklici dedičem

je pogrešan od leta 1943 (na predlog Mi-
klavec Franca iz Gradišča št. 41, Obrov).

Skrbnica za poseben primer je Marija
Marenzi Furlan, delavka Centra za socialno
delo Sežana.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 11. 1997

I D 1435/94 R-206
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Huskić Azizu, sinu Šaba-
na, roj. 7. 1. 1926, umrlem 2. 10. 1994,
nazadnje stanujočem Zvezda 15, Ljubljana,
državljanom Republike  Slovenije.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev za-
pustnikova vdova Huskić Ziza, Zvezda št.
15, Ljubljana in zap. polsestra Vojinković
Mina, ki pa se nahaja neznano kje.

Zap. zgoraj navedene dediče in morebit-
ne druge dediče sodišče poziva, da v roku
enega leta od objave tega oklica na oglasni
deski tuk. sodišča in v Uradnem listu RS
priglasijo naslovnemu sodišču svoje pravice
do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bodo razpolagali.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 1997

D 312/96-17 R-205
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Košmerlj Alojziju,
sinu Johana, rojenem 25. 7. 1899,
duhovniku, nazadnje stanujočem v Buenos
Airesu v Argentini, umrlem 22. 7. 1974 rav-
no tam.

Ker zapustnik ni bil poročen in tudi ni
imel otrok, njegovi starši pa so umrli že pred
njim, bi prišli v poštev za dedovanje na pod-
lagi zakona v zapuščinskem postopku po
njem njegovi bratje in sestre oziroma njihovi
potomci. Sodišče je doslej ugotovilo, da je
zapustnik zapustil potomca pred zapustni-
kom urmlega brata zapustnika Košmerlj Ja-
neza, to sta zapustnikov nečak Košmerlj
Janko in zapustnikova prenečakinja Greif
Marija. Ostali zapustnikovi bratje in sestre
so tudi že pokojni, vendar pa so nekateri
med njimi zapustili potomce, ki najverjetne-
je živijo nekje v ZDA. Njihovi priimki, imena
in naslovi sodišču niso znani, zato sodišče
poziva vse neznane nečake in nečakinje za-
pustnika, da se v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uve-
ljavljajo svojo pravico do dediščine. Po pre-
teku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 12. 1997

D 136/96-4 R-210
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski

postopek po pokojni Unetič Tereziji, roj.
22. 8. 1926 iz Vinjega vrha 3, p. Cerklje ob
Krki, ki je umrla dne 21. 4. 1996.

S tem oklicem poziva sodišče vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 12. 1997

N 3/97 R-204
Kadivnik Marija, roj. Krašovec, roj.

18. 8. 1905 v Trbovljah in Kadivnik Antona,
roj. 15. 1. 1895 v Zabukovju, nazadnje sta-
nujoča ob Savi 83, Hrastnik, sta pogrešana
od maja 1945.

Skrbnica obeh je Vera Šivec, roj. 10. 9.
1946 stan. v Hrastniku, Novi log 13, delav-
ka CSD Hrastnik.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 6. 1997

N 23/97 R-203
Anton Možina, roj. 12. februarja 1927 v

Hrušici št. 23, očetu Ivanu in materi Mariji,
nazadnje stanujoč v Franciji, je od leta 1972
pogrešan na predlog Ane Možina iz Rijeke,
Emila Radiča 2.

Začasna skrbnica pa je Ljuba Uljan iz
Zabič št. 30/b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 12. 1997

N 10/97-10 R-198
Karel Miklavec, roj. 28. 10. 1916 v Gra-

dišču pri Materiji št. 31, sin Ivana in Marije,

St 5/97-17 S-36
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič,
ob sodelovanju okrožnega sodnika – svet-
nika Martina Furlana in okrožnega sodnika
Antona Panjana kot članov senata, v steča-
jnem postopku nad dolžnikom EKO Urek,
d.o.o., Novo mesto – v stečaju, Krajčeva 7,
8000 Novo mesto, na seji senata dne
18. 12. 1997 sklenilo:

Odredi se prodaja z javnim zbiranjem
ponudb premičnega premoženja stečajnega
dolžnika:

1. Oprema po specifikaciji, številu in
cenah, razvidnih iz cenitve, ki je sestavni
del spisa (B/3)

za skupno ceno 266.000 SIT;
2. Prodajni artikli po specifikaciji, številu

in cenah, razvidnih iz cenitve, ki je sestavni
del spisa (B/3)

za skupno ceno 7,247.700 SIT.
Pogoji sodelovanja:
1. Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne

in fizične osebe.
2. Prednost pri nakupu ima ponudnik, ki

je pripravljen odkupiti vse premičnine, če
takega ponudnika ni, se prodaja vsaka
premičnina posebej. Prednost ima ponud-
nik, ki je ponudil višjo ceno, pri enaki ponu-
jeni ceni pa tisti, ki je ponudil ugodnejše
plačilne pogoje.

3. Ponudnik mora položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun steča-
jnega dolžnika Eko Urek, d.o.o., Novo mes-
to – v stečaju, št. 52100-690-68450, pri
Agenciji RS za plačilni promet, Podružnica
Novo mesto, najkasneje delovni dan pred
odpiranjem ponudb in označiti namen naka-
zila z »varščina za nakup premičnin«. Pri
nakupu lahko sodelujejo samo tiste fizične
ali pravne osebe, ki na dan odpiranja
ponudb predložijo potrjeni virmanski nalog
ali potrjeno položnico o vplačani varščini.
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v roku 5 delovnih
dni po odpiranju kuvert.

4. Ponudniki bodo o uspehu ponudbe
obveščeni v roku 5 delovnih dni po odpiran-
ju ponudb.

5. Najboljši ponudniki morajo skleniti ku-
poprodajne pogodbe v 8 dneh od prejema
obvestila, da so s ponudbo uspeli, kupnino
ter stroške prodaje v višini 3% od izklicne
cene pa v celoti plačati v roku 15 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se
pogodba razveljavi z enostransko izjavo
stečajnega dolžnika, varščina pa obdrži kot
skesnina. Prometni davek plača kupec.

6. Stečajna upraviteljica na podlagi tega
razpisa ni vezana skleniti pogodbe o prodaji
predmeta s katerimkoli ponudnikom.

Razglasi sodišč

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

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.
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7. Premičnine so naprodaj po načelu »vi-
deno kupljeno«, kar pomeni, da stečajni
dolžnik ne daje nobenih garancij in jamstev
za kupljene stvari.

8. Kupec stvari prevzame naslednji dan
po dokončnem plačilu kupnine.

9. Pisne ponudbe pošljejo ponudniki na
naslov Odvetniška pisarna Smolej, Vrhovče-
va ulica 7, Novo mesto, za stečajno uprav-
iteljico Sabino Smolej, vključno do 15. 1.
1998 do 12. ure, pod oznako »Ne odpiraj –
ponudba za premične stvari« s priporočeno
pošiljko.

10. Odpiranje ponudb bo v Odvetniški
pisarni Smolej, Vrhovčeva ulica 7, Novo
mesto, dne 21. 1. 1998 ob 16. uri.

11. Premičnine si je mogoče ogledati
po predhodnem telefonskem dogovoru s
stečajno upraviteljico. Dodatne informacije
je mogoče dobiti pri stečajni upraviteljici
Sabini Smolej, Vrhovčeva ulica 7, Novo
mesto, oziroma na tel. 068/322-280, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 12. 1997

St 5/97-20 S-37

To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič
ob sodelovanju okrožnega sodnika – svet-
nika Martina Furlana in okrožnega sodnika
Antona Panjana kot članov senata, v steča-
jnem postopku nad dolžnikom Eko Urek,
d.o.o., Novo mesto – v stečaju, Krajčeva 7,
Novo mesto, na seji senata 7. 1. 1998 sk-
lenilo:

Sklep tega sodišča, opr. št. St 5/97-17
z dne 18. 12. 1997 se spremeni tako, da:

– v 9. točki glasi namesto »do 15. 1.
1998 do 12. ure« pravilno do 30. 1. 1998
do 12. ure in

– v 10. točki glasi namesto »dne 21. 1.
1998 ob 16. uri« pravilno dne 4. 2. 1998
ob 16. uri,

v ostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 7. 1. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

Amortizacije

N 36/97 R-181

Na predlog Škorjanc Tatjane, Prešerno-
va 45, Domžale, se uvaja amortizacija tolar-
ske hranilne knjižice izdane pri Ljubljanski
banki, Banka Domžale, pod številko 50120-
620-149 05 1300130-126758/52, ki se
glasi na geslo.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 21. 10. 1997

St 15/97 S-27

To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/97 z dne 18. 12. 1997 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Flormal, Tekstilno podjetje, d.o.o., Mlin-
ska ul. 1, Vuzenica, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave sklepa v Urad-
nem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika Flormal, Tekstilno podjetje,
d.o.o., Mlinska ul. 1, Vuzenica, iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 12. 1997

St 29/95 S-28

To sodišče v zadevi št. St 29/95 stečaj-
nega dolžnika Livarstvo Dobova, p.o. Do-
bova, Bratov Gerjevič 79, razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdeli-
tev, ki bo dne 18. 2. 1998 ob 8.30 v dvora-
ni št. IV/II tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 1. 1998

St 20/97-5 S-29

Z dnem 7. 1. 1998 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Mizar, d.o.o., Bel-
tinci, Kocljevo naselje 9.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika poziva, da z
vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika poziva, da
brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 4. 1998 ob 12. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 7. 1. 1998 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnemu listu Republike
Slovenije. Tega dne nastopijo vse pravne
posledice začetka stečajnega postopka nad
dolžnikom Mizar, d.o.o., Beltinci, Kocljevo
naselje 9, in prenehajo pravice pooblaščen-
cev stečajnega dolžnika razpolagati s pre-
moženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 1998

St 21/97-5 S-30
Z dnem 7. 1. 1998 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom SIRS, svetovanje
in računalniške storitve, d.o.o., Beltinci,
Kocljevo naselje 9.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika poziva, da z
vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva, objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika poziva, da
brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 4. 1998 ob 13. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 7. 1. 1998 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnemu listu Republike
Slovenije. Tega dne nastopijo vse pravne
posledice začetka stečajnega postopka nad
dolžnikom Sirs, svetovanje in računalniške
storitve, d.o.o., Beltinci, Kocljevo naselje
9, in prenehajo pravice pooblaščencev ste-
čajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 1998

St 23/93 S-31
Narok za preizkus terjatev, v stečajni za-

devi zoper fepro, Fe produkt, projekt, in-
ženiring, marketing, uvoz in izvoz ter
nadzorstvo, d.o.o., Nova Gorica, v steča-
ju, se določi na dan 18. 2. 1998 ob 8.30 v
sobi 120/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 1. 1998

St 3/97 S-32
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/97

dne 16. 12. 1997 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad podjetjem Blitz Trade, trgovin-
sko podjetje na veliko Radovljica, d.o.o.,
Kranjska ulica 2 in z istim sklepom stečaj-
ni postopek tudi zaključilo.

Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 12. 1997

St 29/91 S-33
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnici mag. Olga Beranič
in Tanja Marinič, kot članici senata, v stečaj-
ni zadevi zoper Moden, d.o.o., Maribor – v
stečaju, na seji senata dne 7. 1. 1998 skle-
nilo:

stečajni postopek nad dolžnikom Mo-
den, d.o.o., Maribor, Borova vas 13, Mar-
ibor, se zaključi, saj premoženje, ki bi priš-
lo v stečajno maso ne zadošča niti za stroš-
ke tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 1998

St 83/92 S-34
To sodišče je s sklepom opr. št. St

83/92 dne 7. 1. 1998 razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase v stečajni zadevi Klemos
Proizvodnja investicijske opreme, d.o.o.,
Lenart – v stečaju, ki bo dne 11. 2. 1998
ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 1998

St 44/96-22 S-35
To sodišče je dne 8. 1. 1998 s sklepom

opr. št. St 44/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Grapromonting, Gradbe-
ništvo, proizvodnja, inženiring, trgovina
in storitve, d.o.o., Lenart, Spodnji Porčič
22.

Odslej firma glasi: Grapromonting, Grad-
beništvo, proizvodnja, inženiring, trgovina in
storitve, d.o.o. – v stečaju, Lenart, Spodnji
Porčič 22.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška c. 74,
Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o
začetku stečajnega postopka objavljen v
Uradnem listu RS.

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 5.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 1997

Razpisi
delovnih mest

Št. 07-2/1 Ob-113
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa Uprav-
nega odbora z dne 28. novembra 1997
razpisuje delovna mesta:

I. Vodje območnih izpostav
1. Vodja Območne izpostave Brežice.
2. Vodja Območne izpostave Jesenice.
3. Vodja Območne izpostave Kamnik.
4. Vodja Območne izpostave Krško.
5. Vodja Območne izpostave Ptuj.
6. Vodja Območne izpostave Ravne Pre-

valje.
7. Vodja Območne izpostave Slovenska

Bistrica.

8. Vodja Območne izpostave Cerknica.
9. Vodja Območne izpostave Črnomelj.
10. Vodja Območne izpostave Izola.
11. Vodja Območne izpostave Lenart.
12. Vodja Območne izpostave Ljutomer.
13. Vodja Območne izpostave Pesnica.
14. Vodja Območne izpostave Piran.
15. Vodja Območne izpostave Slovenj

Gradec.
16. Vodja Območne izpostave Sloven-

ske Konjice.
17. Vodja Območne izpostave Šentjur

pri Celju.
18. Vodja Območne izpostave Trbovlje.
19. Vodja Območne izpostave Tržič.
20. Vodja Območne izpostave Zagorje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj višješolsko izobraz-

bo za izpostave od 1. do vključno 7. in
najmanj srednješolsko izobrazbo za izpo-
stavo od 8. do vključno 20. družboslovne,
humanistične ali ekonomske smeri;

– da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti;

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, do
23. 1. 1998.

Komisija bo upoštevala le popolne
prijave.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor
Sklada sprejel sklep o izbiri.

II. Strokovna služba Upravnega odbo-
ra Sklada:

1. Samostojni svetovalec za vokalno
glasbo.

2. Samostojni svetovalec za instrumen-
talno glasbo.

3. Samostojni svetovalec za filmsko de-
javnost.

4. Samostojni svetovalec za plesno de-
javnost.

5. Samostojni svetovalec za likovno de-
javnost.

6. Samostojni svetovalec za literarno de-
javnost.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– visoka izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalniki,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovna mesta so razpisana za nedolo-

čen čas, poskusno delo traja pet mesecev.

7. Producent za folklorno dejavnost.
8. Producent za založništvo.
9. Producent za alternativno in multime-

dijsko dejavnost.
10. Producent za mednarodno sodelo-

vanje.
11. Pomočnik direktorja za finančno po-

dročje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– višja izobrazba družboslovne, ekonom-

ske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalniki,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Delovna mesta so razpisana za nedolo-

čen čas, poskusno delo traja pet mesecev.
12. Sekretar Upravnega odbora Sklada.
13. Knjigovodja.
Kandidata morata izpolnjevati naslednje

pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja izobrazba administrativne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalniki,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Delovni mesti sta razpisani za nedoločen

čas, poskusno delo traja dva meseca.
14. Administrativno-finančni delavec:

2 delovni mesti.
Kandidata morata izpolnjevati naslednje

pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– končan triletni program srednjega izo-

braževanja administrativne, ekonomske,
tehnične ali sorodne smeri,

– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalniki,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Delovni mesti sta razpisani za nedoločen

čas, poskusno delo traja dva meseca.
15. Pomožni (tehnični) delavec.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– končana osemletka,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– psihofizična sposobnost za opravljanje

pomožnih tehničnih del.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas, poskusno delo traja dva mese-
ca.

Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-
kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev sprejema Sklada RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefano-
va 5, Ljubljana, do 23. 1. 1998.

Upoštevali bomo le popolne prijave.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30

dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne

dejavnosti
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Ob-114
TIMA Holding, d.d., Maribor, Svetoza-

revska 10, v skaldu z 71. členom statuta
družbe razpisuje delovno mesto

direktorja družbe
Pogoji razpisa so državljanstvo Sloveni-

je,
– visoka izobrazba ekonomske, polito-

loške, pravne ali organizacijske smeri in
– 5 let delovnih izkušenj ali višja izobraz-

ba enakih smeri in
– 7 let delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

4 let. Kandidati morajo predložiti razvoj-
no-sanacijski program družbe.

Prijave na razpis pošljite s priporočeno
pošiljko skupaj z Razvojno-sanacijskim pro-
gramom v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano (za razpis) v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: TIMA Holding, d.d., 2000
Maribor, Svetozarevska 10.

Udeleženci razpisa bodo o rezultatih raz-
pisa obveščeni v 30 dneh po poteku roka
za oddajo vlog.

TIMA Holding, d.d.
Maribor

Ob-152
Na podlagi 19. člena statuta Zdravstveni

dom Logatec, svet zavoda razpisuje prosto
delovno mesto

direktorja zavoda
Kandidat mora poleg pogojev določenih

z zakonom izpolnjevati še naslednje pogo-
je:

– visoka izobrazba zdravstvene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti.
Direktor bo imenovan za štiriletni man-

dat.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev pošljite v roku 15 dni od dneva
objave razpisa. Vse kandidate bomo o izbiri
obvestili v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 22 Ob-123
V skladu s 6. in 7. členom odloka o

ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 53/92 in 35/97) Svet
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, ponovno razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati splošne po-

goje po zakonu o delavcih v državnih orga-
nih (Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91 in 70/97).
Kandidat mora predložiti originale ali overje-
ne fotokopije potrdil, da je državljan Repub-
like Slovenije, in da ni bil obsojen za kazni-
vo dejanje, ki je po zakonu ovira za skleni-
tev delovnega razmerja v državnem organu.
Tuj državljan ali oseba brez državljanstva
lahko sklene delovno razmerje v državnem
organu z dovoljenjem upravnega organa,
pristojnega za upravo.

Kandidati morajo v skladu z odlokom o
ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 53/92 in 35/97) in
statutom Centra izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– visokošolska izobrazba,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– izkušnje za uspešno opravljanje vods-

tvenih in vodilnih del,
– aktivno znanje enega svetovnega jezi-

ka.
Kot dokazilo o aktivnem znanju se šteje

original ali overjena kopija javne listine, ki jo
izdajajo Filozofska fakulteta, Univerza v Ljub-
ljani ali izobraževalne organizacije, ki so vpi-
sane v razvid izvajalcev javno veljavnih izo-
braževalnih programov za izpopolnjevanje v
tujih jezikih.

Ob prijavi mora kandidat predložiti svojo
zamisel razvoja Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.

Direktor bo imenovan za štiri leta. Po
končanem mandatu je lahko ista oseba zno-
va imenovana za direktorja. K imenovanju
daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

Prijave z originali ali overjenimi kopijami
dokazil pošljite v 8 dneh o objavi razpisa, na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, z navedbo
na ovojnici: “Ne odpiraj – prijava na ponovni
razpis za direktorja”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,

Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Št. 110-1/97 Ob-146A
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o javnem naročilu z naslednjo vsebino

“AC Kozina - Klanec od
km 6,7 do km 11,5”

Orientacijska vrednost naročila je:
10.220,000.000 SIT.

Predvideni čas objave javnega razpisa je
april 1998.

Št. 110-1/97 Ob-146B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o javnem naročilu z naslednjo vsebino

“širitev AC baze Postojna ”
Orientacijska vrednost naročila je:

800,000.000 SIT.
Predvideni čas objave javnega razpisa je

april 1998.
DARS, d.d.

Popravek
Ob-205

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo projekta gradbenega
dovoljenja (PGD) za postavitev dveh plin-
skih turbin (2 × 114 MW) Termoelektrarne
Brestanica, objavljenem v Ur. l. RS, št. 63 z
dne 10. X. 1997, Ob-4296 in popravkov v
Ur. l. RS, št. 65 z dne 24. X. 1997,
Ob-4612 in Ur. l. RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997, Ob-5101, se datumi v 5., 6. in 9.
točki pravilno glasijo:

5. Rok za predložitev ponudb: 3. 3.
1998, do 12. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3.
1998 ob 12.05.

9. Ponudba mora veljati do 30. 10.
1998.

Termoelektrarna Brestanica

Št. 33 Ob-107
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Gori-

šnica, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, (Ur. l. RS, št. 33/97), objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja čistilne naprave

pri OŠ v Gorišnici
1. Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišni-

ca 54, Gorišnica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za do-

bavo čistilne naprave (z tehnično dokumen-
tacijo) pri OŠ v Gorišnici.

3. Vsebina ponudbe:
Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du z 9. in 10. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97).

Ponudniki morajo predložiti tudi obrazce
BON 1, BON 2 in BON 3 ter odločbo za
opravljanje dejavnosti.

Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, ka-
ko je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 12,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– začetek del april 1998,
– dokončanje del julij 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost izvajalca ter podizva-

jalcev za opravljanje tovrstnih del,
– prednosti predlagane čistilne naprave

(cena izvedbe ČN, reference predlagane

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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tehnologije, predstavitev tehnologije čišče-
nja, kapaciteta ČN, stroški obratovanja ČN),

– reference,
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cen,
– garancijska doba.
7. Dokumentacija
Dodatne informacije lahko interesenti do-

bijo na Občini Gorišnica, Gorišnica 54, Go-
rišnica, pri Slavku Bratuša, inž. gr., tel.,
062/708-062, ali pri Janezu Rožmarin, inž.
str., tel. 062/786-550, v roku 8 dni od
dneva objave razpisa, vsak delavnik od
8. do 10. ure.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-

jo ter oznako »Ne odpiraj« in »Čistilna na-
prava« je potrebno oddati najkasneje 20.
dan po objavi razpisa do 12. ure na naslov
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica.

Rok za oddajo ponudb začne teči na-
slednji dan po objavi javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo nasled-
nji delovni dan po izteku roka za oddajo na
Občini Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica,
s pričetkom ob 14. uri.

11. Ostalo
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Veljavnost ponudbe: 30 dni.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-

ku 15 dni od oddaje ponudb.

Št. 33 Ob-108
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Gori-

šnica, na podlagi zakona o javnih naročilih,
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, (Ur. l. RS, št. 33/97), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

montažo športne opreme za potrebe
večnamenske dvorane v Gorišnici
1. Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišni-

ca 54, Gorišnica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za do-

bavo in montažo športne opreme z idejnim
projektom za potrebe večnamenske dvora-
ne v Gorišnici.

Dela so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

3. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du z 9. in 10. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97).

Ponudniki morajo predložiti tudi obrazce
BON 1, BON 2 in BON 3, odločbo za oprav-
ljanje dejavnosti in akceptni nalog v višini
10% ponujenih del, kot jamstvo za resnost
ponudbe do sklenitve pogodbe za izvaja-
nje.

Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, ka-
ko je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 20,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– začetek del junij 1998,
– dokončanje del julij 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cen,

– garancijska doba,
– reference,
– usposobljenost izvajalca ter podizva-

jalcev za opravljanje tovrstnih del.
7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo z dodatnimi na-

vodili in pojasnili lahko interesenti dobijo na
Občini Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica,
pri Slavku Bratuša, inž. gr., tel.
062/708-062, ali pri Janezu Rožmarin, inž.
str., tel. 062/786-550, v roku 8 dni od
dneva objave razpisa, vsak delavnik od
8. do 10. ure.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-

jo ter oznako »Ne odpiraj« in »Športna opre-
ma Večnamenske dvorane v Gorišnici« je
potrebno oddati najkasneje 20. dan po ob-
javi razpisa do 12. ure na naslov Občina
Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.

Rok za oddajo ponudb začne teči na-
slednji dan po objavi javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo nasled-
nji delovni dan po izteku roka za oddajo na
Občini Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica,
s pričetkom ob 13. uri.

11. Ostalo
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Veljavnost ponudbe: 30 dni.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-

ku 15 dni od oddaje ponudb.
Občina Gorišnica

Št. 6/98 Ob-132
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Center za us-
posabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, Portorož, kont. oseba Ester Zu-
pan, tel. 066/217-10-16 ali
066/217-10-11, faks 066/217-10-20.

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

prehrano:
2.1. moka, mlevski izdelki, testenine –

1,057.204,50 SIT,
2.2. kruh, pekarski izdelki –

2,176.467,50 SIT,
2.3. olje, sol, sladkor – 561.798 SIT,
2.4. jajca – 948.660 SIT,
2.5. zelenjava (sveža, konzervirana,

zmrznjena) – 2,185.572,50 SIT,
2.6. sadje (sveže, konzervirano, zmrz-

njeno) – 1,864.809,50 SIT,
2.7. mleko in mlečni izdelki –

1,382.010 SIT,
2.8. meso in mesni proizvodi –

4,271.352,50 SIT,
2.9. ribe (sveže, zmrznjene, konzervira-

ne) – 436.747,50 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila sku-

paj – 14,884.622 SIT.
4. Dobavni rok: 10 mesecev, in sicer od

1. 3. 1998 do 31. 12. 1998. Pogodba o
sukcesivni dobavi bo sklenjena za obdobje
10 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: višina cene, plačilni pogoji, kvaliteta

blaga, sposobnost prilagajanja potrebam na-
ročnika.

Naročnik si pridržuje pravico določiti mo-
rebitni manjši obseg dobave od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sreds-
tva in dejanske potrebe.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. februarja
1998, na naslov: Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320
Portorož, prevzemnik tajništvo CUEVS do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila in skupine blaga. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja. Ponudba velja do
sklenitve pogodbe z enim od ponudnikov.
Informacije se dajejo izključno v pisni obliki,
naročnik pa isto informacijo posreduje vsem
ostalim, ki so dvignili razpisno dokumenta-
cijo.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Center za usposab-
ljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140
v prostorih uprave. Odpiranje vodi Lešnik
Branko.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika najkasneje do 28. 2. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Stru-
njan, Strunjan 140, od dneva objave pa do
30. 1. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 3.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 51410-603-31957 CUEV Strunjan na
APP Portorož (potrdilo o vplačilu z oznako
sklica na številko 998 je potrebno predložiti
pri dvigu razpisne dokumentacije).
Center za usposabljanje Elvira Vatovec

Strunjan

Št. 98 Ob-133
Občina Komen, Komen 86, Komen, na

podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

podružnične osnovne šole in vrtca v
Štanjelu

1. Investitor: Občina Komen, Komen 86,
Komen.

2. Predmet razpisa: gradbena, obrtniš-
ka in inštalacijska dela pri izgradnji podruž-
nične osnovne šole in vrtca v Štanjelu v
skupni izmeri ca. 1050 m2 neto koristne
površine.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 140,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom,
predvideni rok končanja del je avgust 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 2. februar
1998 do 15. ure. Pisne ponudbe je potreb-
no oddati v zaprti pisemski ovojnici z ozna-
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ko “Ponudba za izgradnjo OŠ in vrtec Šta-
njel”, “Ne odpiraj” na naslov Občina Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
2. februarja 1998, ob 16. uri v prostorih
Občine Komen, Komen 86.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na Občini Komen takoj po objavi
uradnega razpisa, in sicer vsak dan v času
uradnih ur za stranke ob predhodnem plači-
lu 10.000 SIT, ŽR Občine Komen, št.
51420-630-90072.

Kontaktna oseba je Bojana Kermolj, tel.
067/78-401.

Vse dodatne informacije ponudniki dobi-
jo na podjetju Castrum, d.o.o., Ajdovščina,
tel. 065/63-744, pri Vladimirju Slamiču
d.i.a. in vodji inženiringa Iztoku N. Čančuli
d.i.a.

Občina Komen

Št. 09-01/98 Ob-134
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Hydrovod Kočev-
je-Ribnica, Ljubljanska c. 38, Kočevje, kont.
osebi Matija Klarič, Klepac Ivan, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodne-

ga materiala za vzdrževanje objektov ko-
munalne infrastrukture

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene (ne glede na vrsto prenosa) naj-
kasneje do 9. 2. 1998 do 10. ure, na na-
slov: Komunalno podjetje Hydrovod Kočev-
je-Ribnica, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočev-
je, prevzemnik tajništvo Jožica Lavrač, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila: “Dobava vodovodnega materiala za
vzdrževanje objektov komunalne infrastruk-
ture”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c.
38, 1330 Kočevje, odpiranje vodi strokov-
na komisija, ki jo imenuje naročnik, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 2. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Hydro-
vod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c. 38, Ko-
čevje, kont. oseba Jožica Lavrač, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za proti plačilo 5.000 SIT
na žiro račun naročnika št.
51300-601-10308, z navedbo predmeta
naročila.

10. Naročnik si pridržuje pravico do
eventualno manjše nabave vodovodnega
materiala od razpisane količine z ozirom na
razpoložljiva sredstva oziroma reduciranja
obsega izvajanja vzdrževalnih del. Naročnik
si tudi pridržuje pravico spremembe količin
posameznih artiklov (na več ali manj), s tem
da se celotna vrednost dobave ne poveču-
je. V obeh primerih izbrani ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine. Naroč-
nik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudni-
ki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila spre-
jeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem razpisu imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Opcija ponudbenih zneskov mora biti do
konca predvidenega dobavnega roka.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica

Št. 9712 Ob-135
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izvedbo del rekonstrukcije v KKO in
RNO Piran in preusmeritve KKO in RNO

v novo KC Piran
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Koper, Kolodvorska c. 9, Koper.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo rekonstrukcije KKO in RNO Piran
in preusmeritve KKO in RNO v novo KC
Piran.

3. Razpisna dokumentacija in razlage
za izdelavo ponudbe: tehnično dokumen-
tacijo, popise del in razpisne pogoje dobi-
jo interesenti v Službi za investicije Po-
slovne enote Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper, soba 232, pri Rihter Alešu (e-mail:
ales.rihter@telekom.si) ali Mahne Francu,
tel. 066/200-521, 066/200-520.

Možnost ogleda razpisne dokumentaci-
je na zgornjem naslovu, od 22. 1. 1998 do
26. 1. 1998 s predhodno najavo.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Piran.

5. Vrednost del: orientacijska vrednost
del znaša 60,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je 1. 3.
1998, predviden rok dokončanja del je
1. 6. 1998.

7. Lokacija objekta: območje mesta Pi-
ran.

8. Merila za izbor ponudbe so oprede-
ljena v razpisnih pogojih investitorja.

9. Rok za oddajo ponudbe

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-
lekom Slovenije, p.o., PE Koper, Kolodvor-
ska c. 9, 6000 Koper ali oddane neposred-
no v vložišče, soba 225 na istem naslovu,
najkasneje do 5. 2. 1998 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba KKO in RNO Piran”.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem terminu se štejejo kot prepozne in jih
bo komisija zavrnila kot neveljavne.

10. Odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998 ob
11. uri v sejni dvorani, soba št. 241, I. nad-
stropje poslovne stavbe Telekoma Sloveni-
je, p.o., PE Koper, Kolodvorska c. 9, Ko-
per.

Na odpiranje so vabljeni predstavniki po-
nudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo
za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 8 dneh po dnevu odpira-
nja ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Koper

Ob-136
Gasilsko društvo Zagradec, na podlagi

18. in 19. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa upravnega
odbora Gasilskega društva Zagradec, z dne
18. 11. 1997 objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

nadomestnega gasilskega doma v
Zagradcu

1. Naročnik del je Gasilsko društvo Za-
gradec, Zagradec 20, Zagradec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za gradnjo nadomestnega gasilskega doma
v Zagradcu.

3. Orientacijska vrednost ca.
48,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe oziroma najkasneje 1. 5. 1998.

Rok dokončanja je 31. 12. 1998 oziro-
ma v skladu s pritokom dinamike sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok in opcija ponudbe,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Naročnik bo
sprejemal ponudbe 6. 2. 1998 do 17. ure,
na naslov: Gasilsko društvo Zagradec, Za-
gradec 20, Zagradec, v zapečateni ovojnici
z oznako “Ponudba za gradnjo nadomest-
nega gasilskega doma v Zagradcu – Ne
odpiraj!” s polnim naslovom ponudnika – za
javni razpis. Ponudbe, ki bodo poslane po
pošti ali dostavljene po preteku razpisnega
roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil
odpošiljatelju.
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7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
in sicer petek, 6. 2. 1998 ob 18. uri, v
prostorih Krajevne skupnosti Zagradec.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan na Krajevni skupnosti Zagradec, pri Ma-
riji Zaletelj, do vključno 5. 2. 1998, infor-
macije na tel. 0609/615-588.

10. Naročnik si pridržuje zmanjšati ob-
seg del od razpisanega glede na razpoložlji-
ve finančne zmožnosti. V tem primeru izbra-
ni ponudnik ni upravičen do odškodnine iz
tega naslova.

Gasilsko društvo Zagradec

Ob-137
Krajevna skupnost Zagradec, na podlagi

18. in 19. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa sveta Krajev-
ne skupnosti z dne 18. 11. 1997, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo razširitve
pokopališča in gradnja mrliške vežice v

Krajevni skupnosti Zagradec
1. Naročnik del je Krajevna skupnost Za-

gradec, Zagradec 20, Zagradec.
2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-

vajalca del za gradnjo razširitve pokopališča
in gradnjo mrliške vežice v Krajevni skupno-
sti Zagradec.

3. Orientacijska vrednost 32,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva sredstva.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe oziroma najkasneje 1. 5. 1998.

Rok dokončanja je 31. 12. 1998 oziro-
ma v skladu s pritokom dinamike sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok in opcija ponudbe,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Naročnik bo
sprejemal ponudbe 6. 2. 1998 do 17. ure,
na naslov: Krajevna skupnost Zagradec, Za-
gradec 20, Zagradec, v zapečateni ovojnici
z oznako: “Ponudba za gradnjo razširitve
pokopališča in mrliške vežice v Zagradcu –
Ne odpiraj!” s polnim naslovom ponudnika
– za javni razpis. Ponudbe, ki bodo poslane
po pošti ali dostavljene po preteku razpi-
snega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte
vrnil pošiljatelju.

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
in sicer petek, 6. 2. 1998 ob 17.30 v pro-
storih Krajevne skupnosti Zagradec.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan na Krajevni skupnosti Zagradec, pri Ma-

riji Zaletelj, do vključno 5. 2. 1998, infor-
macije na tel. 0609/615-588.

10. Naročnik si pridržuje zmanjšati ob-
seg del od razpisanega glede na razpoložlji-
ve finančne zmožnosti. V tem primeru izbra-
ni ponudnik ni upravičen do odškodnine iz
tega naslova.

Krajevna skupnost Zagradec

Št. 81-73/3 Ob-138
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386/61/219-489, faks 386/61/219-480.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za DV 2 × 110 kV Okro-
glo–Moste, OPGW, kabelski sistem in
terminalska TK oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT, začetek 16. 1. 1998, zaključek 16. 2.
1998.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek marec 1998, zaključek julij 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be ki bodo upoštevana pri ocenjevanju
ponudb so navedena v razpisni dokument-
aciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 2. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Aleš Kregar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386/61/12-50-333 (int.
694), faks 386/61/219-480, soba št.
2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako
projektna dokumentacija za DV 2 × 110 kV
Okroglo–Moste, na račun številka:
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386/61/219-489, faks 386/61/219-480,
soba št. 2C.2,3.

Ponudba mora veljati do: 19. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-139
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, dobava in postavitev pro-
metnih znakov spremenljive vsebine za izlo-
čanje tovornih vozil.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
10.30 na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 108.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Biz-
jan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni naroč-
nika ali virman na žiro račun, št.
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
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d.o.o., AC baza Postojna, kont. oseba Mar-
jan Zavec, Industrijska cona 3, Postojna,
tel. 067/25-061, faks 067/25-307, soba
št. vodja AC baze.

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana

Ob-140
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
KŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221, soba št. 411.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

javne razsvetljave na območju Občine
Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v letu 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do  23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1998.
Občina Krško

Št. 2/98 Ob-141
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-
lenje, tel. 063/856-151, faks
063/856-372.

2. Predmet javnega naročila:storitve.
Navedba vsebine: projekt povezne ce-

ste s podvozom pod železniško progo v
industrijski coni I in II v Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 16. 1. 1998 in
zaključek 5. 2. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji (glej prilogo).

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 2. 1998  do
12.45. na naslov: Mestna občina Velenje,
prevzemnik tajništvo urada za javne gospo-
darske službe, Titov trg 1, 3320 Velenje,
tel. 063/856-151, faks 063/856-372, so-
ba št. IV/6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1998
ob 13.uri, na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, odpiranje vodi Tone Brodnik, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/856-372, sejna soba IV/6.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za urbanizem Vele-
nje, d.o.o., kont. oseba tajništvo, Trg mla-
dosti 2, Velenje, tel. 063/856-321, faks
063/854-552.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 16. 1. 1998 do 30. 1. 1998 za
5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Zavoda za
urbanizem Velenje, d.o.o., št.
52800-601-21527.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o., kont.
oseba Vlasta Štajner vsak dan od 7. do 8.
ure, Trg mladosti 2, Velenje, tel.
063/856-321, faks 063/854-552.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 3. 1998.
Mestna občina Velenje

Ob-143
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Okolje Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750, faks 066/21-750-15.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: smetarsko vozilo ša-

sija mercedes ali MAN z nadgradnjo vo-
lumna ca. 16 m3, skupna masa do 19 t.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece ali 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Okolje Piran,.prev-
zemnik Alenka Poljšak, Fornače 33, 6330
Piran, tel. 066/21-750-40, faks
066/21-750-15.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: JP Okolje, d.o.o.,
Piran, odpiranje vodi Milan Kacin, Fornače
33, Piran, tel. 066/21-750, faks
066/21-750-15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Okolje, d.o.o., Piran,
kont. oseba Alenka Poljšak, Fornače 33,
Piran, tel. 066/21-750-40, faks
066/21-750-15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun št.
51410-601-12921.

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

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

čila: 13. 3. 1998.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Ob-144
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, Celje, kont. oseba
Jože Spevan, Vodovod - Kanalizacija Celje,
tel. 063/451-322, faks 063/451-543.
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2. Predmet javnega naročila: storitev,
projektiranje PGD, PZI – Vodovod Viso-
ko–Kalše, I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
1,500.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je februar
1998, zaključek april 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference pri projektiranju vodovodov,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 27. 1. 1998 do
10. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje. Po-
nudba mora biti zapečatena in označena
“Ne odpiraj – ponudba za Vodovod Visoko–
Kalše 1. faza.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
27. 1. 1998, ob 13. uri na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, 3000 Celje – sejna soba.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpira-
nje, pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do 23. 1. 1998
med 8. in 10. uro na naslovu: Vodovod -
Kanalizacija Celje, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje pri Spevan Jožetu.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 3.000 SIT
na ŽR Vodovod - Kanalizacija Celje na ra-
čun št. 50700-601-105256 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

Mestna občina Celje

Ob-145
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-100, faks
348-369.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) Hidravlične čeljusti,
b) Stiskalnica za določevanje tlačne

in upogibne trdnosti,
c) Ciklični triosni aparat za preiskave

nevezanih in vezanih materialov,
d) Naprava za pospešeno UV stara-

nje materialov.
Tehnični pogoji:

ad a) Čeljusti za tlačne in natezne obre-
menitve do 600 kN, dinamometer za merje-
nje sile, hidravlični agregat za zapiranje če-
ljusti,

ad b) Agregat za krmiljenje treh batov,
okvir za določevanje upogibnih trdnosti do
10 kN, okvir za določevanje tlačne trdnosti
do 300 kN.

ad c) 1. Triosna celica s senzorji za mer-
jenje deformacij in tlaka.

2. Sistem za uvajanje vertikalne sile z
hidravličnim ali pnevmatskim batom za po-
navljajočo obtežbo do 20 kN.

3. Regulator tlaka v triosni celici.
4. Oprema za krmiljenje bata in obdela-

vo podatkov.
ad d) 1. Svetlobni vir: Xenon ali metalha-

lid žarnica min. 2.500 W (800-1.200 W/m2)
z ustreznimi filtri za simulacijo zunanjega
sončnega sevanja in sončnega sevanja v
notranjosti (za okenskimi stekli).

2. Regulacija temperature v obsevalnem
prostoru ±3 °C v območju +10 °C do
80 °C.

3. Obsevalni prostor – izdelan iz nerja-
večega jekla z možnostjo odtoka vode (ob-
časna simulacija dežja) obsevana površina
horizontalna, minimalne velikosti 0,4 m2, vi-
šina prostora min. 70 cm.

3. Orientacijska vrednost naročila
a) 6,500.000 SIT,
b) 6,500.000 SIT,
c) 15,000.000 SIT,
d) 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: čas v mesecih: pod a),

b) in d) 6 mesecev; pod c) 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancijska doba,
– servisna služba,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– refernece ponudnika,
– šolanje za uporabo opreme.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do 9. 2. 1998 do 12. ure na
naslov: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Di-
mičeva 12, 1000 Ljubljana,prevzemnik Ci-
rila Golob, Ljubljana, soba št. 117.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in
naslovom ponudnika na hrbtni strani.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 14. uri na naslovu: Zavod za gradbeniš-
tvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, odpi-
ranje vodi Cirila Golob, dipl. jur. 1000 Ljub-
ljana, tel. 18-88-100, faks 348-369, soba
št. 122.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za gradbeništvo Slo-
venije, kont. oseba Cirila Golob, dipl. jur.,

Dimičeva 12, 1. nadstropje, Ljubljana, soba
št. 117.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovnik, na podlagi dokazi-
la o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun
št. 50105-603-401067 pri APP Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 3. 1998.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Št. 23/98 Ob-147
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Šolski center Rudolf Maister, kont. ose-
ba Manca Mihelič, Novi trg 41a, Kamnik,
tel. 817-210, faks 817-114, soba št. 65.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) meso in suhomesnati izdelki, Kam-

nik,
b) kruh, drobno pecivo in mlevski

izdelki, Kamnik,
c) sadje in zelenjava, Kamnik.
Vrsta in količina razvidna iz razpisne do-

kumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Šolski center Rudolf
Maister, prevzemnik Cilka Kovačič, Novi trg
41a, 1240 Kamnik, tel. 817-210, faks
817-114, soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Šolski center Rudolf
Maister, odpiranje vodi Vitka Vavpetič, dipl.
ek., Novi trg 41a, Kamnik, tel. 817-210,
faks 817-114, soba št. 1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Šolski center Rudolf Maist-
er, kont. oseba Cilka Kovačič, Novi trg 41a,
1240 Kamnik, tel. 817-210, faks 817-114,
soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 2. 1998, za 3.000 SIT, od 8. do
10. ure.

Način plačila: na blagajni zavoda ali z
virmanom oziroma položnico na račun šte-
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vilka: 50140-603-57322, sklic na št.
24/97.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Šolski center Rudolf Maister, kont. ose-
ba Manca Mihelič, Novi trg 41a, 1240 Kam-
nik, tel. 817-210, faks 817-114, soba št.
65, samo pisno!

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

Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 1. 3. 1998.

Št. 23/98 Ob-148

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Šolski center Rudolf Maister, kont. os-
eba Manca Mihelič, Novi trg 41a, Kamnik,
tel. 817-210, faks 817-114, soba št. 65.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih

prostorov ca. 4.900 m2.
Podrobnosti razvidne iz razpisne doku-

mentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Šolski center Rudolf
Maister, prevzemnik Cilka Kovačič, Novi trg
41a, 1240 Kamnik, tel. 817-210, faks
817-114, soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Šolski center Rudolf
Maister, odpiranje vodi Vitka Vavpetič, dipl.
ek., Novi trg 41a, Kamnik, tel. 817-210,
faks 817-114, soba št. 1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Šolski center Rudolf Maist-
er, kont. oseba Cilka Kovačič, Novi trg 41a,
1240 Kamnik, tel. 817-210, faks 817-114,
soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 2. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni zavoda ali na
račun številka: 50140-603-57322, sklic na
št. 24-97.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Šolski center Rudolf Maister, kont. ose-
ba Manca Mihelič, Novi trg 41a, Kamnik,
tel. 817-210, faks 817-114, soba št. 65,
samo pisno!

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

Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 1. 3. 1998.
Šolski center Rudolf Maister

Kamnik

Št. 1/2 Ob-150
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. Ampulirana in druga zdravila ter

farmacevtski proizvodi.
2. Brizge in igle za enkratno uporabo,

medicinski pripomočki, maske in
rokavice za enkratno in večkratno upo-
rabo, potrošni material za sterilizacijo,
inštrumentarij in drugo blago za sploš-
no medicino.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. podskupina: 54,000.000 SIT.
2. podskupina: 51,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: cena, kvaliteta, boniteta ponud-
nika, celovitost ponudbe, reference ponud-
nika.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljublja-
na, prevzemnik vložišče, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 061/13-12-083, soba
št. 33.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ljubljana, OE Center, odpiranje vodi
dr. Zvonko Rauber, Metelkova 9, Ljublja-
na, tel. 061/13-28-128 h.c., sejna soba v
pritličju.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana,
kont. oseba Nastja Stergar, dipl. ek., Kot-

nikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-12-082, faks 061/13-12-237,
soba št. 32.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 50101-603-48587.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu: Zdravstveni dom Ljublja-
na, kont. oseba Fani Župec-Hiti, dipl. ek.,
Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 061/329-167,
13-12-082, faks 061/13-12-237, soba št.
31.

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

Ponudba mora veljati do 6. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 17. 4. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 18/98 Ob-151
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Študentski domovi v Ljubljani, kont. os-
eba Mojca Oražem, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, tel. 123-27-55, faks 271-312.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: zamenjava oken v

obstoječem objektu domova VIII in IX v
Rožni dolini v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece, začetek
5. 4. 1998 in zaključek 15. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
11. ure, na naslov: Študentski domovi v
Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljublja-
na, tel. 123-27-55, faks 271-312.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Študentski domovi v
Ljubljani, odpiranje vodi Študentski domovi
v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
Blok III/1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

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

Študentski domovi v Ljubljani
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Št. 171909 Ob-183
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Celje, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, p.o., kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/4201-473, faks 063/485-023, soba
št. 408.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

na lokacijah PE Celje, PE Krško in PE
Slovenj Gradec.

1. Zemeljska dela za izgradnjo in vzdrže-
vanje elektroenergetskih objektov.

2. Poseki pod elektroenergetskimi vodi.
3. Protikorozijska zaščita kovinskih de-

lov elektroenergetskih naprav.
4. Sanacija gradbenih delov elektroener-

getskih naprav.
3. Orientacijske vrednosti naročil za

12 mesecev
skupaj 185,266.000 SIT – od tega:
pod 1) 102,980.000 SIT – delitev po

PE razvidna v razpisni dokumentaciji,
pod 2) 27,700.000 SIT – delitev po PE

razvidna v razpisni dokumentaciji,
pod 3) 17,886.000 SIT – delitev po PE

razvidna v razpisni dokumentaciji,
pod 4) 36,720.000 SIT – delitev po PE

razvidna v razpisni dokumentaciji.
4. Rok začetka in dokončanja del – ma-

rec in postopno do konca leta 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be
Merila, navedena v razpisni dokumenta-

ciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
prevzemnik Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, odpi-
ranje vodi Marijan Žumer, dipl. inž., Vrunče-
va 2a, Celje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o priznanju sposobnosti

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pi-
snim sklepom do 11. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/4201-473, soba št. 408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 4.000 SIT za posamez-
no vrsto storitev, po predhodni enodnevni
najavi po faksu 063/485-023, z dokazilom
o plačilu stroškov na račun št.
50700-601-10238 s pripisom za razpisno
dokumentacijo ali na blagajni podjetja s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne – se

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 3. 1998.
Elektro Celje, p.o.

Št. 2482 Ob-184
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št.: III. nastr.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. izdelava službenih srajc kratek ro-

kav 2250 kosov,
2. izdelava službenih srajc dolgi ro-

kav 4750 kosov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del:
poz. 1 in poz. 2 – 750 kosov 15. 4.

1998,
poz. 2 – 4000 kosov 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 2. 1998.

Št. 2482 Ob-185
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št.: III. nastr.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. izdelava službenih čevljev nizkih –

650 parov,
2. izdelava službenih čevljev za mo-

toriste – 220 parov,
3. izdelava službenih čevljev gležner-

jev – 1000 parov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,600.000 SIT.
4. Rok dokončanja del:
za 1. in 2. pozicijo – 15. 4. 1998,
za 3. pozicijo – 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 3. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 2. 1998.

Št. 2482 Ob-186
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št.: III. nastr.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. izdelava ca. 650 kos letnih jaken

za pismonoše,
2. izdelava ca. 1300 kos letnih hlač

za pismonoše,
3. izdelava ca. 650 kos letnih kap za

pismonoše,
4. izdelava ca. 200 kos kombinezo-

nov za pismonoše.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 30. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št.: III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 2. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 2/98 Ob-187
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot
7, Nova Gorica, tel. 065/21-228, faks
065/21-441.

2. Predmet javnega naročila: blago, ži-
vila, kurilno olje, čistila in detergenti.

Navedba vsebine: vrsta in količina blaga
je razvidna iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
13. ure, na naslov: Dijaški dom Nova Gori-
ca, prevzemnik tajništvo, Streliška pot 7,
5000 Nova Gorica, tel. 065/21-228, faks
065/21-441.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Dijaški dom Nova
Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, tel.
065/21-228, faks 065/21-441.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dijaški dom Nova Gorica,
Streliška pot 7, Nova Gorica, tel.
065/21-228, faks 065/21-441.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 2. 1998.

Dijaški dom Nova Gorica

Ob-189
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za pravosodje RS, kont. ose-
ba Gabrijel Učakar, Župančičeva 3, Ljublja-
na, tel. 061/17-85-209, soba št. 109 A.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. mize stilne – 53 kosov,
2. stoli stilni – 150 kosov,
3. elektro akustična oprema konfe-

renčne dvorane:
a) ozvočenje dvorane,
b) mikrofonski konferenčni sistem,
c) snemalni sistem,
d) sistem za simultani prevod.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del: 30 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosod-
je RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-209.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravo-
sodje RS, odpiranje vodi Mira Francelj, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Županči-
čeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209, so-
ba št. 109 A.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 1. 1998 od 8. do 10. ure.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 98 Ob-190
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Splošna
bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, tel. 069/32-010, faks
069/21-007, kont. oseba Ferjan Milan.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Vsebina:
– cikloergometrija (kolo, monitor, pre-

progra-trak, vakumske elektrode, samodej-
no merjenje krvnega tlaka, EKG aparat, no-
silec monitorja, EKG aparata in izpisoval-
ca),

– holter monitoring (glavna enota-raču-
nalnik z vnosom posnetih podatkov, 17-inčni
barvni monitor, izpis na laserski tiskalnik; la-
serski tiskalnik, tri snemalne enote),

– spirometer (kompaktni mali prenosni).
Vse tri aparature pomenijo celoto pred-

meta javnega razpisa.
Aparati morajo biti novi, izdelani po naj-

sodobnejši tehnologiji in atestirani.
Servis mora biti v Sloveniji, odzivni čas

pa največ 24 ur.
Alternativnih ali variantnih ponudb naj po-

nudniki ne pripravljajo.
3. Orientacijska vrednost naročila (z

vključenim prometnim davkom): 9 milijonov
SIT.

Ponudbeni zneski morajo biti izraženi v
slovenskih tolarjih.
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Ponujeni način plačila minimalno: 25%
ob dobavi, ostalo v najmanj šestih meseč-
nih brezobrestnih obrokih.

4. Dobavni rok: največ 45 dni od podpi-
sa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponudbena cena, način plačila,
kvaliteta in sodobnost aparatov, dobavni
rok, odzivni čas servisiranja ter reference v
bolnišnicah v Sloveniji, s ponderji v tem vrst-
nem redu.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. februarja 1998
do 12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Ra-
kičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajništvo).

Zapečatene kuverte morajo biti čitljivo
označene z napisom “Ne odpiraj – javni
razpis” s točnim naslovom ponudnika ter
številko Uradnega lista RS v katerem je bil
javni razpis objavljen.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. fe-
bruarja 1998 ob 12.30, v sobi direktorja
Splošne bolnišnice Murska Sobota, v Raki-
čanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo predložiti pred od-
piranjem ponudb pooblastila firm, katere na
odpiranju zastopajo.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 15. februarja 1998.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
ali za prevzem vsem zainteresiranim ponud-
nikom v tajništvu Splošne bolnišnice Mur-
ska Sobota od 19. 1. do 23. 1. 1998 od 8.
do 14. ure.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
veljavi javni razpis, kolikor z analizami ugo-
tovi, da so v ponudbi navedeni neresnični
ali zavajajoči podatki ali druge nepravilnosti.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 4 Ob-191
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: OŠ Dobrepolje, Videm 80, Videm Do-
brepolje, kont. oseba Marija Meglen, tel.
061/787-210, faks 787-210.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup prehrambe-

nih artiklov po 12 skupinah:
  1. goveje in svinjsko meso ter izdelki,

obseg 1,200.000 SIT,
  2. meso perutnine, izdelki in jajca, ob-

seg 1,600.000 SIT,
  3. ribe in ribji izdelki, obseg 300.000

SIT,
  4. sveže in konzervirane vrtnine, obseg

1,000.000 SIT,
  5. mlevski izdelki, obseg 160.000 SIT,
  6. sladkor, obseg 240.000 SIT,
  7. mleko in mlečni izdelki, obseg

1,600.000 SIT,
  8. kakav in izdelki kakava, obseg

300.000 SIT,
  9. olje in izdelki olja, obseg 200.000

SIT,
  10. drobni prehrambeni artikli, obseg

400.000 SIT,
  11. čaji in pijače, obseg 800.000 SIT,

  12. kruh in izdelki, obseg 3,300.000
SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,100.000 SIT (vrednost skupnega naro-
čila).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek pred-
vidoma 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

5. Merila in izbira najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe.

Ponudniki so lahko izbrani tudi po posa-
meznih skupinah druge točke razpisa.

Dajanje informacij poteka izključno v pi-
sni obliki, naročnik pa isto informacijo po-
sreduje tudi vsem ostalim, ki so dvignili raz-
pisno dokumentacijo.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: OŠ Dobrepolje, Videm
80, 1312 Videm Dobrepolje, prevzemnik
Frančiška Strnad, tel. 061/787-210, faks
061/787-210.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– razpis prehrambeno blago” in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: OŠ Dobrepolje, Vi-
dem 80, Videm Dobrepolje, odpiranje vodi
Ivan Grandovec, tel. 061/787-210, faks
061/787-210.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 2. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: OŠ Dobrepolje, Videm 80,
1312 Videm Dobrepolje, tajništvo Frančiš-
ka Strnad, tel. 061/787-210, faks
061/787-210.

OŠ Dobrepolje
Videm Dobrepolje

Št. 98 Ob-192
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, tel.
069/31-550, faks 069/31-529, kont. ose-
ba Felkar Jože, dr. med. spec., direktor
javnega zavoda.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Vsebina:
a) avtomatski hematološki analizator

(kompletna petdelna diferencialna krvna sli-
ka, ca. 50–80 vzorcev na uro, brez avto-
matskega prodajalca vzorcev);

b) biokemijski analizator (multikanalni,
selektivni, sistema mokre kemije z možnost-
jo določanja prioritete vzorcev, ca. 200–
400 vzorcev na uro, z ion selektivno elek-
trodo – ISE modul).

Aparata morata biti nova, izdelava po naj-
sodobnejši tehnologiji in atestirana.

Servis mora biti v Sloveniji, odzivni čas
pa največ 24 ur.

Alternativnih ali variantnih ponudb naj po-
nudniki ne pripravljajo.

3. Orientacijska vrednost naročila (z
vključenim prometnim davkom):

a) 7 milijonov SIT,
b) 9,5 milijonov SIT.
Ponudbeni zneski morajo biti izraženi v

slovenskih tolarjih.
Ponujeni način plačila minimalno: 25%

ob dobavi, ostalo v najmanj šestih meseč-
nih brezobrestnih obrokih.

4. Dobavni rok:
a) najmanj 60 dni od podpisa pogodbe,
b) najmanj 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena aparatov, način plačila, kvali-
teta in sodobnost aparatur, dodatne ugod-
nosti (blagovni rabati), odzivni čas servisira-
nja ter reference v zdravstvenih zavodih Slo-
venije, s ponderji v tem vrstnem redu.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. januarja
1998 do 12. ure, na naslov: Zdravstveni
dom Murska Sobota, 9000 Murska Sobo-
ta, Grajska 24 (tajništvo ZD).

Zapečatene kuverte morajo biti čitljivo
označene z napisom “Ne odpiraj – javni
razpis” s točnim naslovom ponudnika ter s
številko Uradnega lista RS, v katerem je bil
javni razpis objavljen.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 1.
1998 ob 12.30 v sobi direktorja ZD v Mur-
ski Soboti, Grajska 24. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pred odpira-
njem ponudb pisna pooblastila firm, katere
na odpiranju zastopajo.

Kolikor ponudnik pripravi ponudbe za
oba predmeta javnega razpisa, morata biti
ponudbi za vsak predmet razpisa v svoji
kuverti.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 15. februarja
1998.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
ali za prevzem vsem zainteresiranim ponud-
nikom v tajništvu ZD od 19. 1. do 23. 1.
1998 od 8. do 14. ure.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
veljavi javni razpis, kolikor z analizami ugo-
tovi, da so v ponudbi navedeni neresnični
ali zavajajoči podatki ali druge nepravilnosti.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Ob-193
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 402.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
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Navedba vsebine: ponovni javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za
ceste v Občini Krško (PGD, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in zaključek 1. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 402.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 11.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 402.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do:11. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1998.

Ob-194
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 402.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje parkov,

nasadov in zelenic, ureditev in zasadi-
tev javnih površin v Občini Krško za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do konca leta 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 402.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 402.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do:11. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 3. 1998.

Ob-195
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221, soba št. 411.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
na relaciji Nek–Dolenja vas (sanitarna
deponija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni od podpisa pogod-
be.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba
št. 411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
51600-630-13042.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 2. 1998.

Občina Krško

Št. 110-1/93 Ob-197
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 2. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za RV SSN na območju CP Novo mesto.” –
Z. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
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in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 3.150 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-94, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 0042/32-308/1-98 Ob-198
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Boris Trobec, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 172-4230.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava fotomateri-

ala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 3.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%

Merila: cena, dobavni rok, razširjenost
prodajne mreže, finančno stanje, reševanje
reklamacij, reference.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 5. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
– javni razpis za dobavo fotomateriala, št.
308/1-98«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve,
odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali Franc
Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba št. 14,
15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 21. 2. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, kont. oseba Boris Trobec,
Vodovodna 95, Ljubljana, tel.
061/172-42-30.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od 16. 1. 1998 do 4. 2.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-1-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 6. 3. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 667-37/97 Ob-199
Na podlagi 18. in 41. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-
ca« Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šem-
peter pri Gorici, kont. oseba: Tomislav
Ličen, dipl. inž., tel. 065/31-811, int. 262,
faks 065/31-348.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material
– elektro inštalacije – 3,200.000 SIT,
– kovinski in gumarski – 2,880.000

SIT,
– vodovodni – 1,440.000 SIT,
– pleskarski in gradbeni – 1,520.000

SIT,
– mizarski – 1,040.000 SIT,
– medicinsko inštalacijski – 880.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,960.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok za začetek

in zaključek dobav: 9 mesecev, začetek 1.
4. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja

nabavna cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 1. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.
Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih
borcev 13/a, Šempeter pri Gorici. Prevzem-
nik: tajništvo direktorja zavoda.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila. Ponud-
niki lahko ponudijo blago posamezne sku-
pine ali za vse skupine.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca«, Šempeter pri Gori-
ci, Padlih  borcev 13/a, v medicinski
knjižnici v novi stavbi bolnišnice. Odpiranje
vodi Rajko Lisjak, dipl. inž. org.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
razpisa najkasneje do 12. 2. 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu: Splo-
šna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«, Pad-
lih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52000-603-32020 ali z vplačilom pri
blagajni zavoda ob prevzemu dokumentaci-
je.

9. Ponudba mora veljati do 23. 3. 1998.
Splošna bolnišnica

»Dr. Franca Derganca«
Nova Gorica

Ob-200
Na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nasaditev in vzdrževanje cvetličnih
gred v osrednjem parku na Bledu
1. Naročnik: Občina Bled, C. svobode

13, Bled, kont. oseba: Jože Dežman, stro-
kovni sodelavec za gosp. infrastrukturo, tel.
748-010, faks 741-243.

2. Predmet razpisa: priprava, nasaditev
in celoletno vzdrževanje cvetličnih gred v
parkovnem delu ob jezeru na Bledu.

3. Vrednost del: orientacijska vrednost
predvidenih del znaša 3,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago vsem ponudnikom v tajništvu Občine
Bled vsak delovnik od 11. do 14. ure, vse
dodatne informacije pa na tel.
064/748-01-24, Jože Dežman.

5. Rok: dela se bodo izvajala v času od
marca do novembra 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika:

– grafični prikaz z opisom zasaditve in
urejevanja cvetličnih gred,

– dokazila o kvalifikaciji z referenčno lis-
to izvajanja podobnih del,

– ponudbena cena in pogoji plačila,
– ostale ponudbene ugodnosti.
7. Odpiranje ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 27. 1. 1998 in to
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do 10. ure na naslov: Občina Bled, Cesta
svobode 13, 4260 Bled.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – Ne
odpiraj«, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta
ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled, dne
28. 1. 1998 ob 13. uri.

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

9. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje do 10. 2. 1998.
Občina Bled

Ob-201
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
Sklop A: transportni trakovi, lepilni in

tesnilni material,
Sklop B: ležaji,
Sklop C: olja in maziva,
Sklop D: strojno orodje.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 16. 1. 1998,
37,100.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 10. 2. 1998 in
zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
10.30, na naslov: Termoelektrarna Trbov-
lje, prevzemnica Polona Leskovšek, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090, soba
št. 1/II. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naroči-
la – ponudba št. 2.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, odpiranje vodi predsednik strokovne
komisije Stane Paušer, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,

kont. oseba Polona Leskovšek, Ob železni-
ci 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 25.000 SIT, med 8. in
12. uro.

Način plačila: na žiro račun TE Trbovlje
številka: 52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 2. 1998.

Ob-202
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
Sklop A: črna metalurgija, varilni ma-

terial,
Sklop B: barvne kovine,
Sklop C: material za vodoinstalacije,

centralno ogrevanje, pritrdilni materiali,
okovje, sidra, merilna tehnika.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 16. 1. 1998,
42,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 10. 2. 1998 in
zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 1. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbov-
lje, prevzemnica Polona Leskovšek, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090, soba
št. 1/II. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naroči-
la – ponudba št. 3.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 10.30, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, odpiranje vodi predsednik strokovne
komisije Stane Paušer, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 10/II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
kont. oseba Polona Leskovšek, Ob železni-
ci 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 2/II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 25.000 SIT, med 8. in
12. uro.

Način plačila: na žiro račun TE Trbovlje
številka: 52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 2. 1998.

Ob-203
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
Sklop A: razsvetljava in instalacijski

material, energetski kabli in pribor,
Sklop B: stikalno relejna in merilna

tehnika, rotacijski stroji in naprave,
Sklop C: telekomunikacijske napra-

ve, pribor in elektronika,
Sklop D: razni material.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 16. 1. 1998,
35,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 10. 2. 1998 in
zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
8. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje,
prevzemnica Polona Leskovšek, Ob želez-
nici 27, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090, soba št. 1/II. nadstrop-
je.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
– in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naroči-
la – ponudba št. 1.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 8.30, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, odpiranje vodi predsednik strokovne
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komisije Stane Paušer, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 10/sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
kont. oseba Polona Leskovšek, Ob železni-
ci 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 25.000 SIT, med 8. in
12. uro.

Način plačila: na žiro račun TE Trbovlje
številka: 52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 2. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje

Ob-209
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Ernest Gričar, inž.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba
št. 27.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strojna

zemeljsko-gradbena dela na deponiji
Unično in za potrebe DE
Vodovod-kanalizacija ter DE Gradbena
dejavnost.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunalno-stanovan-
jsko podjetje, d.d., Hrastnik, prevzemnik
tajništvo – Zorka Majes, Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 28.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunalno-stano-

vanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, odpiranje
vodi strokovna komisija, Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 28.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik, kont. oseba Zorka
Majes, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba
št. 28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 2. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni
družbe ali negotovinski z nakazilom na ŽR
št. 52710-601-10927, z navedbo predme-
ta naročila.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 8. 3. 1998.
Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Hrastnik

Ob-110
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka ulica 12, Ljubljana, objavlja na podlagi
določil 43. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbor programov izobraževanja in

usposabljanja ter izvajalcev teh
programov s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti

1. Naročnik je: Republiški zavod za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbor programov

izobraževanja in usposabljanja ter izva-
jalcev programov, ki jih bo v skladu s
pravilnikom o izvajanju programov
izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS,
št. 71/96) za skupine brezposelnih oseb
organiziral Republiški zavod za za-
poslovanje v letu 1998, in sicer:

a) Programe informiranja in motiviranja.
b) Delavnice za iskanje zaposlitve.
c) Delavnice za odkrivanje poklicnega

cilja.
d) Programe psihosocialne rehabilitaci-

je.
e) Programe izobraževanja in usposa-

bljanja, pri katerih bodo izvajalci zagotovili
plasiranje (zaposlitev udeležencev progra-
mov).

3. Orientacijska vrednost naročila:
800,000.000 SIT.

4. Rok in začetek dokončanja del: 12
mesecev, začetek predvidoma 1. 3. 1998,
zaključek 31. 3. 1999.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

5. Merila za ugotavljanje in priznavanje
sposobnosti: navedena v razpisni doku-
mentaciji, navedba dokazov navedena v pri-
javnih obrazcih.

6. Merila za izbor izvajalcev: cena pro-
grama in druga merila iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo in prijavne
obrazce lahko kandidati dobijo na območnih
enotah RZZ ali v oddelku službe za pro-
grame zaposlovanja na centralni službi RZZ
pri Angelci Zajc, Tržaška 2, Ljubljana, vsak
dan med 10. in 12. uro, dodatne informaci-
je o razpisu pa pri vodji oddelka za pro-
grame zaposlovanja na vseh območnih eno-
tah RZZ vsak ponedeljek, sredo in petek
med 9. in 11. uro.

8. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkas-
neje do 5. 2. 1998 do 12. ure na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, in sicer po pošti priporočeno
ali osebno v vložišču. Ponudbe z vso potreb-
no dokumentacijo je potrebno poslati v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov
naročnika, naslov pošiljatelja in napis »Pri-
java na javni razpis za pridobitev programov
ter izvajalcev programov izobraževanja in
usposabljanja – Ne odpiraj«.

9. Naslov, prostor, datum in ura odpiran-
ja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
petek, 6. 2. 1998 ob 10. uri v sejni sobi
Republiškega zavoda za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
pred začetkom javnega odpiranja izročijo
komisiji pooblastila za sodelovanje.

10. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 2/98 Ob-111
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Vrtec –

Pobrežje, kont. oseba: Marija Žižek, uprava
vrtca, Cesta 14. divizije 14/a, tel.
062/303-345, faks 062/312-522, Mari-
bor.

2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za
12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika in druge omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in drugi kriteriji,
določeni z zakonom in razpisno dokumen-
tacijo. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika v 20 dneh po
objavi razpisa do 12. ure. Prevzemnik: Ma-
rija Žižek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko Uradnega lista RS ter
navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. februarja
1998 ob 8. uri, na naslovu naročnika, Ces-
ta 14. divizije 14/a – uprava vrtca. Odpiran-
je ponudb bo vodila strokovna komisija.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokument-
acijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Mariji Žižek, uprava vrtca. Razpisna
dokumentacija je na razpolago od 19. 1.
1998 do vključno 26. 1. 1998 od 8. do 12.
ure, za 5.000 SIT, v upravi naročnika Cesta
14. divizije 14/a. Ob dvigu dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-31289 –
za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Žižek Mariji, tel. 062/303-345 ali
faks 062/312-522, vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).

10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena
pogodba za dobavo živil za obdobje 12
mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 27. 2. 1998.

Vrtec Pobrežje Maribor

Št. 3 Ob-112

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Vzgojno-var-

stveni zavod Otona Župančiča, kont. ose-
ba: Marija Pelicon, Oblakova 5, tel.
062/319-321, faks 062/318-981, Mari-
bor.

2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za
12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika in druge omejitve, ki bodo up-
oštevane

Najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z
zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure. Prevzemnik: Marija
Pelicon – uprava vrtca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko Uradnega lista RS ter
navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. februarja
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika Ob-
lakova 5 – uprava vrtca.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentaci-
jo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Mariji Pelicon, uprava vrtca.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 19. 1. 1998 do vključno 26. 1. 1998 od
8. do 12. ure, za 5.000 SIT, v upravi
naročnika, Oblakova ul. 5, Maribor.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-33717 –
za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Mariji Pelicon, tel. 319-321 ali faks
062/318-981, vsak delovni dan med 8. in
12. uro (uprava vrtca).

10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena
pogodba za dobavo živil za obdobje
12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 27. 2. 1998.

Vzgojno-varstveni
zavod Otona Župančiča

Ob-179
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje del na raz-
vodnem naročniškem omrežju na ob-
močju PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
28. 2. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Maribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok,
Titova c. 38, 2001 Maribor, tel.

062/44-414, faks 104-444, soba št. 006.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, odpiranje vodi Dušan No-
vačan, Titova c. 38, Maribor, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna so-
ba, I. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova cesta 38, Maribor, tel. 062/44-414,
faks 062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Božidar Tomšič, Ti-
tova c. 38, Maribor, tel. 062/44-626, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 2. 1998.

Ob-180
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje zemeljskih
in drugih gradbenih del za potrebe nuj-
nih intervencijskih del pri odpravi okvar
na TK omrežju na območju PE Maribor
za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
28. 2. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do 10.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Ma-
ribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok, Titova
c. 38, 2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor,odpiranje vodi Dušan No-
vačan, Titova c. 38, Maribor, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna so-
ba, I. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova cesta 38, Maribor, tel. 062/44-414,
faks 062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-626, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 2. 1998.

Ob-181
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje zemeljskih
gradbenih in pomožnih del na TK omrež-
ju za potrebe vzdrževalnih del in novo-
gradenj manjšega obsega na območju
PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
28. 2. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do 10.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Ma-
ribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok, Titova
c. 38, 2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, odpiranje vodi Dušan No-
vačan, Titova c. 38, Maribor, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna so-
ba, I. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova cesta 38, Maribor, tel. 062/44-414,
faks 062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-626, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 2. 1998.

Ob-182
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-626, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
vanje kabelskega omrežja na območju
PE Maribor za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
28. 2. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Maribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok,
Titova c. 38, 2001 Maribor, tel.
062/44-414, faks 062/104-444, soba
št. 006.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,

p.o., PE Maribor, odpiranje vodi Dušan No-
vačan, Titova c. 38, Maribor, 2001 Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba, I. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova cesta 38, 2001 Maribor, tel.
062/44-414, faks 062/104-444, soba št.
006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Božidar Tomšič, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-626, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 2. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Maribor

Št. 110-1/93 Ob-196
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in dobava

vertikalne prometne signalizacije za po-
trebe interventne zamenjave in za dru-
ge potrebe na državnih cestah v Repub-
liki Sloveniji za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

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

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in
dobavo vertikalne signalizacije.” – B. K. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-36, so-
ba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Barbara Klemen, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-92, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 208.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 5. 1998.

Št. 12/98 Ob-109

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

sklep
o izbiri podizvajalcev projekta

“Slovenski park znanosti in
tehnologije”

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, kont. oseba: dr. Edvard Kobal, direk-
tor, Štefanova ulica 15, Ljubljana, tel.:
061/126 35 90; faks: 061/126 35 91.

2. Predmet javnega naročila: izbor pod-
projektov.

Navedba vsebine: podprojekti projek-
ta “Slovenski park znanosti in tehnolo-
gije”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane po-
nudbe: program hands-on aktivnosti; učin-
kovitega komuniciranja raziskovalcev z osta-

Sklepi po 42. členu

limi javnostmi; odkrivanja in razvijanja po-
tenciala mladih za raziskovalno delovanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Javno odpiranje ponudb je bilo  24.
11. 1997, ob 13. uri, na naslovu: Ustanova
Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova
ul.15, Ljubljana. Število prispelih ponudb:
12.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 17. X. 1997; Ob – 4371.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Ustanova Slovenska
znanstvena fundacija

Št. 11 Ob-157

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka:Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Lučka Lukan, dipl. org. dela, Zaloška cesta
2, Ljubljana, tel. 061/17-48-143, faks
061/17-48-254.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup čaja za po-

trebe Kliničnega centra ca. 12.800 kg
letno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 1%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  23. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 7 (glavna stavba
KC – sejna soba SAZU), 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
16,372.755 SIT, najvišja cena 23,811.250
SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 28. XI. 1997 Ob-5128.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 16. 1. 1998.

Klinični center, Ljubljana

Ob-158A

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: TH Podporje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

78,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998, ob 11. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 2, najnižja vred-
nost 95,000.000 SIT, najvišja vrednost
103,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca:
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave razpisa: 5. XII.

1997, Ob-5264H.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 1. 1998.

Ob-158B

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: žično pletivo in spoj-

na vrvica
žično pletivo:
– najnižja vrednost 18,225.000 SIT, naj-

višja vrednost 20,270.250 SIT.
spojna vrvica:
– najnižja vrednost 6,000.000 SIT,
– najvišja vrednost 6,825.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997, ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 5, najnižja vred-
nost po sklopih, najvišja vrednost po sklo-
pih.

7. Postopek izbire izvajalca:
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave razpisa: 5. XII.

1997, Ob-5264I.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 1. 1998.

Ob-158C

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični plini.
3. Orientacijska vrednost naročila:

3,900.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 12.
1997, ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 4, najnižja vred-
nost 4,136.600 SIT, najvišja vrednost
4,835.270 SIT.

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

Datum in številka objave razpisa: 5. XII.
1997, Ob-5264P.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Ob-158Č

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vrtalno drogovje in

vrtalne krone;
vrtalno drogovje:

– najnižja vrednost 1,942.815 SIT, naj-
višja vrednost 3,719.724 SIT;

vrtalne krone:
– najnižja vrednost 6,101.289,60 SIT,

najvišja vrednost 6,992.133 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998, ob 11. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 4, najnižja vred-
nost po sklopih, najvišja vrednost po sklo-
pih.

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

Datum in številka objave razpisa: 5. XII.
1997, Ob-5264D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Ob-158D

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: jamski les.
3. Orientacijska vrednost naročila:

80,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.
1997, ob 8. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 4, najnižja vred-
nost 113,986.200 SIT, najvišja vrednost
116,507.955 SIT.

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

Datum in številka objave razpisa: 5. XII.
1997, Ob-5264Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Ob-158E

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH , d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ventilacijske cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,300.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:v 12 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998, ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb 4, najnižja vred-
nost 12,994.900 SIT, najvišja vrednost
12,239.171,60 SIT.

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

Datum in številka objave razpisa: 5. XII.
1997, Ob-5264R.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 36-01/97-70 Ob-159
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Murski

Soboti, Slomškova 21.
2. Predmet javnega razpisa: sukcesivna

dobava pisarniškega in drugega potrošnega
materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so bila objavljena v Ur. l. RS, št.
73/97. Upoštevana so bila vsa objavljena
merila.

5. Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1997 v prostorih Okrožnega sodiš-
ča v Murski Soboti, Slomškova 21.

6. Število prispelih ponudb: 10, najnižja
cena 5,239.759,99 SIT, najvišja cena
7,601.446,78 SIT.

7. Na podlagi objavljenih meril je bila za
najugodnejšega ponudnika izbrana DZS,
d.d., Ljubljana. Izbrani ponudnik je imel
najnižjo ponudbeno ceno in je izpolnjeval
vse ostale razpisne pogoje.

8. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 73/97 z dne 28. XI. 1997,
Ob-5193.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Št. 1/98 Ob-160

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Koper, kont. oseba: Urad
za nepremičnine, Tatjana Lečič, dig., Verdi-
jeva 6, Koper, tel. 066/446-290, faks
066/273-214, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadomestna gradn-
ja stanovanjskega objekta Dekani 176.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
83,430.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7,5 mesecev od uvedbe v
delo.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– pozitivne pretekle izkušnje,
– najugodnejša ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.

1997 ob 11.50.
Naročnik: Mestna občina Koper, kont.

oseba Lečič Tatjana, Verdijeva 6, 6000 Ko-
per.

Št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena
83,430.000 SIT, najvišja cena
127,137.142,56 SIT.

Št. 1/98 Ob-161

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Koper, kont. oseba: Urad
za nepremičnine, Tatjana Lečič, dig., Verdi-
jeva 6, Koper, tel. 066/446-290, faks
066/273-214, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nadzor nad izvajan-

jem gradbenih del za nadomestno grad-
njo stanovanjskega objekta 176.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev od uvedbe v
delo.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– pozitivne pretekle izkušnje,
– najugodnejša ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.

1997 ob 11.30.
Naročnik: Mestna občina Koper, kont.

oseba Lečič Tatjana, Verdijeva 6, Koper.
Št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena:

1,235.000 SIT,  najvišja cena: 1,500.000
SIT.

Mestna občina Koper

Ob-162

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KS – Klek, Gimnazijska c. 22a, Trbov-
lje, kont. oseba Sanda Hribar, tel.
0601/28-262.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
za zaselke pod Partizanskim vrhom,
Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo: januar – april 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik Splošno gradbeno
podjetje – Zasavje Trbovlje, d.d., Savinjska
c. 15, 1420 Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
24,816.215,55 SIT.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: KS – Klek,
Gimnazijska c. 22a, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 19,513.040 SIT, najvišja cena:
29,402.547 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. XI. 1997, št. 70/97.

KS – Klek, Trbovlje

Ob-163

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG filmi in sredst-

va za razvijanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1.
1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

ponudbe: cena, kvaliteta, boniteta ponudni-
ka, reference ponudnika, celovitost
ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Zdravstveni dom
Ljubljana, OE Center, Metelkova 9, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 21,310.920 SIT, najvišja cena:
24,671.688 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. XI. 1997, Ob-4840.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 30. 1. 1998.

Ob-164

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetno potrošni

material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

ponudbe: cena, kvaliteta, boniteta ponudni-
ka, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Zdravstveni
dom Ljubljana, OE Center, Metelkova 9,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja
cena: 24,193.508 SIT, najvišja cena:
51,368.961 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. XI. 1997, Ob-4839.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 1. 1998.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-165

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Naravoslovnotehniška fakulteta, kont.
oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljublja-
na, tel. 12-54-121, 12-53-458, faks
12-58-114, soba št. 109.

E-mail: ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj-si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov v objektu Aškerčeva 12 in
Lepi pot 11.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in ustrezne refe-
rence.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Naravoslovnote-
hniška fakulteta, Aškerčeva 12, soba št.
110.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja
cena: 607.500 SIT, najvišja cena:
848.569,60 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. XI. 1997, Ur. l. RS, št. 70/97.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 1. 1998.

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Ob-166

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Ljubica Lu-
kan, dipl. psih., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. II/32.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vozilo kombi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

3,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: januar 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in način plačila, možnost
odkupa staro za novo, servisne storitve, do-
datna oprema, dobavni in garancijski roki.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 18.
12. 1997 ob 13. uri na naslovu: Občina
Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena: 2,650.653 SIT, najvišja
cena:3,864.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 75/97, 5. XII. 1997,
Ob-5244.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 1. 1998.

Občina Vrhnika

Ob-167

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika vlade, kont. oseba Dragica Vidovič,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 178-14-01,
faks 178-14-13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje avtomo-

bilov Urada predsednika vlade.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, orientacijski čas potreben
za izplačilo morebitne škode, višina bruto
realizirane zavarovalne premije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Gregorčičeva
27.

Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 7,823.107 SIT, najvišja cena:
13,410.597 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 21. 11. 1997; Ob-5028.

Ob-168

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika vlade, kont. oseba Dragica Vidovič,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 178-14-01,
faks 178-14-13.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje poslov-

nih letal Urada predsednika vlade Lear-
jet 35A, S5-BAA in Learjet 24 D,
S5-BAB..

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, orientacijski čas potreben
za izplačilo morebitne škode, višina bruto
realizirane zavarovalne premije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Gregorčičeva
27, Ljubljana.

Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 11,128.603,50 SIT, najvišja cena:
16,636.415,40 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 21. 11. 1997; Ob-5029.

Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade

Ob-169

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
za izdelavo projektne dokumentacije

PGD in PZI za nadzidavo dela obstoječega
objekta in prizidavo večnamenskega pro-
stora.

Izvajalec: Arhitekt Dugar, d.o.o., Murska
Sobota, Slovenska 39.

Vrednost del znaša: 1,550.000 SIT.
Dom starejših Lendava

Ob-170

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, kont. oseba Brane Luk-
šič, dipl. ek., inž. tel. 0601/22-407, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: adaptaci-
ja oziroma rekonstrukcija objekta TET
na Zasavski c. 9 v Trbovljah, in sicer
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

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

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

ponudbe: skupna ponudbena vrednost, pla-
čilni in kreditni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 12.
1997 ob 10. uri v sejni sobi TET, Ob želez-
nici 27, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 72,036.859,50 SIT, najvišja cena:
88,802.031 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 70, 14. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 1. 1998.

8. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca je naročnik sprejel sklep o izbiri
GD Hrastnik, d.o.o., kot najugodnejšega po-
nudnika.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-171

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Jože Vimpolšek, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/125-03-33, faks 061/219-389.

2. Predmet javnega naročila: dobava kr-
milno-signalnih in merilnih kablov ople-
tenih z bakreno izvedbo, tipa NYCY in
NYCWY, izdelanih po predpisu DIN VDE
0271.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: do konca februarja
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: skupna ponudbena vrednost, rok plači-

la, reference ponudnika za dobavo kablov
ELES-u, reference ponudnika za dobavo
kablov drugim naročnikom, možnost vezave
ponujenih kablov na že obstoječe kable v
ELES-u, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 7,411.421,80 SIT, najvišja cena:
8,596.537 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 73, dne 28. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 9. 1. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-172

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo, kont. oseba Marko Ahlin, Linhartova
51, Ljubljana, tel. 17-58-100, faks
13-72-070.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniš-
ka in instalacijska dela ter tipska opre-
ma v objektu diagnostike, Inštitut za re-
habilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.

3. Orientacijska vrednost naročila:
79,730.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 1. 1998 in
zaključek 15. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 12.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Linhartova 51,
Ljubljana.

Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb:
a) skupina gradbeno-obrtniških del, pris-

pelo 8 ponudb, najnižja cena
47,655.511,10 SIT, najvišja cena
63,586.679,50 SIT;

b) skupina strojnih instalacij, prispelo
9 ponudb, najnižja cena 3,758.056,80 SIT,
najvišja cena 4,933.532,10 SIT;

c) skupina elektroinstalacijskih del, pris-
pelo 9 ponudb, najnižja cena 7,290.283,90
SIT, najvišja cena 10,488.135,70 SIT;

d) skupina tipske opreme, prispele 4 po-
nudbe, najnižja cena 5,290.834,50 SIT,
najvišja cena 6,900.000,30 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68, dne 7. XI. 1997;
Št. 601343, Ob-4795.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana

Ob-173

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Grosuplje, kont. oseba Marija
Likovic, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 213.

Navedba vsebine: gradnja nove osnov-
ne šole z večnamensko športno dvora-
no v Grosupljem.

2. Orientacijska vrednost naročila:
750,000.000 SIT.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 22 mesecih; začetek ja-
nuar 1998 in zaključek oktobra 1999.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference,
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
popolnost ponudbe.

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik
SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana.

4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 11.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 647,896.960,80 SIT, najvišja cena:
741,738.906 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 65, dne 24. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 16. 1. 1998.

Občina Grosuplje

Ob-174

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Me-
žica objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Mežica, Trg svobo-

de 1, Mežica.
2. Predmet javnega naročila: izdelava

tehnične dokumentacije PGD, PZI, za po-
krita in nepokrita parkirišča na Leški cesti v
Mežici.

3. Orientacijska vrednost ponudbe:
1,300.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejše reference.
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5. Število prispelih ponudb: na javni raz-
pis je pravočasno prispelo šest ponudb, ena
ponudba pa je prispela po roku predpisa-
nem v javnem razpisu.

6. Kraj in datum odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb je potekalo v sejni sobi Obči-
ne Mežica, dne 15. 12. 1997.

Občina Mežica

Ob-175

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mariborski vodovod, kont. oseba Ludvik
Zupančič, Jadranska c. 24, Maribor, tel.
062/307-807, faks 062/307-730.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava 5 tovornih

avtomobilov (cestar), dobavljeno v Mari-
bor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 3 mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena vrednost, rok
plačila, servisna mreža, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Mariborski vo-
dovod, Jadranska c. 24, 2001 Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 22,335.640 SIT, najvišja cena:
28,515.010 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 21. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 10. 1. 1998.

Mariborski vodovod
Javno podjetje, d.d., Maribor

Št. 008/98 Ob-176

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina D.-H.-P. Gr. – Krajevna skup-
nost Polhov Gradec, kont. oseba: Trnovec,
tel. 645-176.

2. Predmet javnega naročila: storitev –
rekonstrukcija (protiprašna zaščita) dela
ceste na Ravnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka oziroma dokončanja del:
30 dni, pričetek aprila, končanje del maja
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997 ob 18. uri na naslovu: Krajevna skup-
nost Polhov Gradec.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 3,167.618 SIT, najvišja cena:
3,699.811,50 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 65 z dne 24. X. 1997.

Krajevna skupnost Polhov Gradec

Ob-177

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava nove cen-

tralne enote ekološkega informacijske-
ga sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 7 mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Ustreznost ponudbe glede na zahteve
naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: Termoelektrar-
na Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor
Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 4, pravočasne
in ustrezno opremljene 3, najnižja cena:
21,724.211 SIT, najvišja cena:
24,293.813 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. XI. 1997, Ob-4848.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 1. 1998.

Ob-178

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485, soba
št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vsakodnevno

čiščenje poslovnih in ostalih delovnih
prostorov v Termoelektrarni Šoštanj v
letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 31.
1. 1998 in zaključek 31. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Najugodnejša cena za m2 rednega, vsa-
kodnevnega čiščenja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Termoelektrar-
na Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor
Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 6, 5 ustreznih,
najnižja cena za m2: 166,95 SIT, najvišja
cena za m2: 248,85 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 21. XI. 1997, Ob-5104.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 16. 1. 1998.

Termoelektrarna, d.o.o.
Šoštanj

Št. 02/97 Ob-206

Bolnišnica za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, objavlja
da je na podlagi javnega razpisa za izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (Ur. l. RS, št. 73/97) priznala sposob-
nost naslednjim najugodnejšim ponud-
nikom za obdobje 1. 1. 1998 do 31. 12.
1998:

1. za pokrivanje celotne skupine (v ka-
teri je zajeta večina oziroma več kot 50%
vseh zahtevanih artiklov):

– Bistriške mesnine Sl. Bistrica,
– Celjske mesnine Celje;
2. podskupino telečje meso:
– Kmetijska zadruga Rače;
3. podskupina meso perutnine:
– Pivka, perutninski kombinat;
4. podskupina ribe:
– Živila Kranj;
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5. podskupina izdelki iz mesa:
– Mesarstvo Čadež.
S ponudniki, katerim je priznana sposob-

nost, bo sklenjena pogodba o dobavah bla-
ga, z določitvijo blaga ter pogojev dobav.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Ob-207

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz in ravnanje

separacijske jalovine – RTH, d.o.o.
3. Orientacijska vrednost naročila:

51,216.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: čas reakcije pri intervenciji in ce-
lovitost opravljenih del z lastno mehanizaci-
jo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  8. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

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

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 68 z dne 7. 11. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 16. 1. 1998.

Ob-208

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rekultivacija površin

v pridobivalnem prostoru RTH, d.o.o.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in fiksnost cen.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  9. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

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

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 16. 1. 1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-127

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
ne Sotlar, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razvoj informacij-

skega sistema in AOP.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

50,040.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

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

ponudbe: svetovalna in nestandardna inte-
lektualna storitev.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 2/98 Ob-128

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
kont. oseba Anton Sajovec, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 453-968.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: dobava filterskih
vreč vrečastega filtra.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
82,769.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dobava sukcesivno, zače-
tek 20. 1. 1998 in zaključek 15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na podlagi odločbe MOP, Inš-
pektorat RS za okolje in prostor, inšp. za
okolje – OE Ljubljana, je nujna odprava
poškodb na vrečah. Rok za odpravo
poškodb je prekratek za izvedbo JR. Doba-
vitelj je C & G Ljubljana, Riharjeva 38.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Št. 110-1/97 Ob-142A

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
AC Hoče - Arja vas: CP Tepanje in CP

Slovenske Konjice
Izvajalec: Vegrad, Velenje.
Vrednost del znaša: 23,700.907 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142B

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

AC Dane - Fernetiči: trasa
Izvajalci: SGP Primorje, Ajdovščina; SCT

d.d., Ljubljana; SGP Kraški zidar d.d., Se-
žana.

Vrednost del znaša: 96,340.037,30 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142C

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

AC Čebulovica - Divača: trasa
Izvajalci: SGP Primorje, Ajdovščina; SCT

d.d.
Vrednost del znaša: 19,942.506,60 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142Č

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

AC Dane - Fernetiči: prometna oprema
Izvajalci: SGP Primorje, Ajdovščina.
Vrednost del znaša: 6,435.702 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142D

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Hidrogeološke raziskave
z vzpostavitvijo kontrolno

opazovalnega sistema podtalnice v
območju SOC

in VAC - monitoring
Izvajalci: GEOKO d.o.o., Ljubljana.
Vrednost del znaša: 5,447.320 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142E

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
Raziskovalno nalogo: optično vodenje

osi in geometrijsko oblikovanje
obcestja

Izvajalec: FGG - PTI, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 5,500.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142F

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: inteligentni
prometni sistemi na cestnem omrežju

Slovenije ITS
Izvajalec: FGG - PTI, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 14,700.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142G

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

raziskovalno nalogo:
SHRP - LTPP Slovenija.

Izvajalec: Zavod za gradbeništvo Slove-
nije.

Vrednost del znaša: 6,300.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142H

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: raziskava
nosilnih sposobnosti geotehničnih

sider
v nizkonosilnih hribinah

Izvajalec: IRGO, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 14,100.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142I

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: uporabnost
dolomitnih drobljencev in pomurskih

prodov za gradnjo cest za težke in zelo
težke prometne obremenitve

Izvajalec: Zavod za gradbeništvo Slove-
nije.

Vrednost del znaša: 5,700.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142J

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: uporabnost
inhibitorjev pri preprečevanju korozije

armiranobetonskih objektov
Izvajalec: Zavod za gradbeništvo Slove-

nije.
Vrednost del znaša: 5,500.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142K

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: rehabilitacija
cestnih premostitvenih objektov

Izvajalec: Gradis - Biro za projektiranje,
Maribor.

Vrednost del znaša: 8,200.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142L

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
Raziskovalno nalogo: premostitveni

objekti iz visokovrednega betona
Izvajalec: Gradis - Biro za projektiranje,

Maribor.
Vrednost del znaša: 5,200.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142M

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: čiščenje
odpadne vode s cest z rastlinsko

čistilno napravo
Izvajalec: Limnos d.o.o., Notranje Gori-

ce.
Vrednost del znaša: 5,600.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142N

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: zagotovitev
varnosti pred snežnimi plazovi

v Republiki Sloveniji
Izvajalec: PUH, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 9,100.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142O

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo: optimizacija
konstrukcij na podlagi njihove

zanesljivosti
Izvajalec: FGG - PTI, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 7,860.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-142P

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Raziskovalno nalogo:
polimerni in polimerno modificirani

betoni za hidroizolacijske plasti
na cestnih objektih - II.del

Izvajalec: Irma, Ljubljana
Vrednost del znaša: 5,500.000 SIT.

DARS, d.d.
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Javni razpisi

Št. 517/98 Ob-121
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
znanstvenega in strokovnega tiska in

znanstvenih oziroma strokovnih
posvetov za potrebe Mestne občine

Ljubljana za leto 1998
Predmet razpisa je:
A) sofinanciranje znanstvenega in strok-

ovnega tiska oziroma odkup dela naklad;
B) sofinanciranje znanstvenih oziroma

strokovnih posvetov.
Ad A) MOL bo sofinancirala znanstveni

in strokovni tisk oziroma odkupila del nak-
lad tiska, ki bo vsebinsko osredotočen na
MOL.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– podrobno vsebino publikacije,
– pisno recenzijo ponudbe; recenzent,

ki je ugleden znanstvenik s področja, oceni
primernost vsebine, strokovnost pisca pub-
likacije ter neposredno koristnost za MOL,

– predračun tiskarne,
– datum predvidenega izida publikacije.
Merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca publikacije,
– varčnost pri izdaji,
– sofinanciranje s strani drugih subjek-

tov.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, ki so registrirane za opravljanje
založniške dejavnosti.

Ad B) MOL bo sofinancirala izvedbo zn-
anstvenih oziroma strokovnih posvetov (de-
lavnic, seminarjev), ki so lahko strokovna
podlaga za oblikovanje strateških usmeritev
na področju prostorskega, gospodarskega
in socialnega razvoja MOL.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev ter utemeljitev

potrebe po organiziranju posveta oziroma
delavnice,

– seznam vabljenih predavateljev oziro-
ma udeležencev,

– predračun organizacije posveta oziro-
ma delavnice,

– seznam že organiziranih strokovnih
posvetov, delavnic, seminarjev ipd.

Merila za izbor so:
– aktualnost tematike, pričakovana

odzivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, ki so vpisane v evidenco raziskoval-
nih organizacij pri MZT.

Skupne določbe
Orientacijska vrednost za sofinanciranje

tiska in odkupa dela naklad ter strokovnih
posvetov skupaj je 8,000.000 SIT.

Rok oddaje: ponudbe je potrebno odda-
ti priporočeno po pošti ali osebno v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj! Razpis za
sofinanciranje tiska« oziroma »Razpis za

sofinanciranje posvetov« do vključno 13. 2.
1998 do 13. ure na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kul-
turo in raziskovalno dejavnost, Novi trg 2,
1000 Ljubljana. Nepopolnih in nepravočas-
no prispelih prijav MOL ne bo obravnavala.

MOL bo z ekspertnim sistemom opravila
postopek evalvacije ponudb. Ponudniki
bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v
tridesetih dneh po sprejetju proračuna
Mestne občine Ljubljana za leto 1998.

Ponudniki lahko dobijo dodatne informa-
cije po tel. 223-063 in 125-72-79, faks
223-063, vsak dan od 9. do 14. ure.

Št. 517/98 Ob-122
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov aplikativnih in
razvojno raziskovalnih projektov za
potrebe Mestne občine Ljubljana za

leto 1998
1. Predmet razpisa:
A) izbira izvajalcev za raziskovalne pro-

jekte:
1. Prostorska problematika kulturnih de-

javnosti
2. Varnost v mestu
3. Družbene posledice praznenja mest-

nega središča
4. Programi oskrbe posebnih skupin
5. Analiza ponudbe in povpraševanja po

poslovnih prostorih
6. Izdelava katastra barjanskih odvodnik-

ov po njihovem ekološkem pomenu
7. Razvoj kmetijstva na Ljubljanskem bar-

ju ob ohranjanju biotske raznovrstnosti
8. Indikatorji trajnostnega razvoja
9. Zasnova preobrazbe informatike za

potrebe urejanja prostora MOL glede na
preobrazbo sistema urejanja prostora

B) izbira izvajalcev za druge raziskovalne
projekte, ki ustrezajo razpisanim merilom
pod 3. točko.

2. Pogoji: na razpis se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organizac-
ij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo
oziroma imajo status zasebnega raziskoval-
ca.

3. Merila za izbiro projektov: predlogi
projektov bodo razvrščeni na prednostno
lestvico, tako da bodo imeli prednost pred-
logi,

1. ki so aplikativnega značaja oziroma
neposredno ali posredno koristni in pomem-
bni za Mestno občino Ljubljana,

2. katerih nosilci in sodelavci izkazujejo
ustreznejše znanstvene in strokovne refer-
ence,

3. ki imajo zagotovljeno sofinanciranje s
strani ostalih upravnih organov in drugih up-
orabniških organizacij,

4. ki predstavljajo elemente za izgradnjo
razvojne strategije Mestne občine Ljublja-
na,

5. ki upoštevajo načela trajnostnega raz-
voja mest.

4. Orientacijska vrednost za projekte
pod tč. A in B skupaj je 30,000.000 SIT.

5. Rok oddaje predlogov je do vključno
13. 2. 1998 do 13. ure na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek

za kulturo in raziskovalno dejavnost, Novi
trg 2/I, 1000 Ljubljana. Predloge je treba
oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj! Razpis raziskovalnih projektov – A
oziroma B«. Predloge bo po preteku tega
roka odprla komisija za odpiranje prijav.
Mestna občina Ljubljana bo z ekspertnim
sistemom opravila postopek evalvacije pred-
logov. Nepravočasno prispeli predlogi in
predlogi, ki ne bodo popolni oziroma ne
bodo ustrezali razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavani.

Predlagatelji projektov bodo pisno ob-
veščeni o izboru najkasneje mesec dni po
sprejetju proračuna Mestne občine Ljublja-
na za leto 1998.

6. Obrazci za prijavo, podrobnejše us-
meritve oziroma izhodišča za oblikovanje
predlogov ter morebitne dodatne informaci-
je so na razpolago v Službi za raziskovalno
dejavnost Oddelka za kulturo in raziskoval-
no dejavnost Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, Novi trg 2/I, tel. 223-063 in 125-
72-79, faks 223-063, vsak delovnik med
9. in 14. uro. Obrazci so dosegljivi tudi na
e-mail: raziskovalna.dejavnost@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01504-4/98-1 Ob-153
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št.
47/94 in 47/95), 17. člena statuta Občine
Kamnik (Ur. l. RS, št. 39/95 in 25/97) in
19. člena odloka o pogojih, postopkih in
merilih za podeljevanje koncesij na področ-
ju opravljanja gospodarske javne službe
“ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št. 63/97)
objavlja Občina Kamnik

ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe “ravnanje z
odpadki“

1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.

2. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe “ravnanje z odpadki“
v skladu z 2. členom odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97) in odlokom o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št.
38/97).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“ravnanje z odpadki“ na območju celotne
Občine Kamnik. Razpisana koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 10 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v os-
mih dneh po objavi razpisa (med 8. in
10. uro) na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, soba št. 52 ob predložitvi potrdila
o vplačilu 2.000 SIT na ŽR št.
50140-637-813087 - upravni organ
Občine Kamnik , s pripisom “koncesija- rav-
nanje z odpadki“.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, navedene v odloku o pogojih, postopkih
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in merilih za podeljevanje koncesij na po-
dročju opravljanja gospodarske javne služ-
be “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97).

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku - predstavitev,
– izjavo, da bo imel kot koncesionar po-

slovno enoto v Občini Kamnik,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo pristojnih organov, da ima po-

nudnik poravnane obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih zakonsko določenih da-
jatev,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, na-
vedenih v 7. členu odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki“ (Ur. l. RS, št.
63/97),

– pismo o nameri za izdajo bančne ga-
rancije za dobro izvedbo javne službe v viši-
ni 15 mio SIT,

– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošte-

val veljavne predpise, normative in standar-
de ter sledil razvojnim trendom dejavnosti in
usmeritvam Občine Kamnik,

– cenik storitev z izdelano strukturo ce-
ne,

– izjavo, da bo cene storitev oblikoval v
skladu z zakonom in v soglasju z Občino
Kamnik,

– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,

– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 38/97) in odlok o
pogojih, postopkih in merilih za podeljeva-
nje koncesij na področju opravljanja gospo-
darske javne službe “ravnanje z odpadki“
(Ur. l. RS, št. 63/97),

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi konce-
dentu,

– navedbo pooblaščenih oseb ponudni-
ka, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, kolikor je sestavljena v tujem jeziku,
pa mora biti uradno prevedena in overjena.

9. Oddajanje ponudb: interesenti mora-
jo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 5. 2. 1998 do 10. ure, v za-
prti kuverti, z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “javni razpis - koncesija
za gospodarsko javno službo “ravnanje z
odpadki“ - Ne odpiraj“, na naslov: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glav-
ni trg 24, Kamnik (soba št. 9 v pritličju).

Upoštevane bodo le pravilno opremlje-
ne in popolne ponudbe, ki bodo pravoča-
sno prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pismena pooblastila za zastopanje po-
nudnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa,

– reference na področju, ki je predmet
koncesije,

– končna cena za uporabnike,
– plačilni pogoji,
– bonitete, ki jih ponuja ponudnik,
– priporočila, certifikati kakovosti,
– kompletnost in preglednost ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najbolj

ugodna.
Vse stroške, v zvezi z izdelavo ponudbe,

nosijo ponudniki.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim koncesionarjem bo na podla-
gi pravnomočne odločbe sklenjena konce-
sijska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kamnik

Ob-118
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,

objavlja na podlagi meril za sofinanciranje
programov športa

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zasebniki in druge organizacije, ki so

registrirane za opravljanje dejavnosti v špor-
tu,

– vrtec in osnovna šola.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež in delujejo na področju

Občine Radlje ob Dravi,
– da imajo usklajena pravila (statut) z no-

vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– da imajo odločbo upravne enote Ra-
dlje ob Dravi o registraciji društva.

II. V letu 1998 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček I.,
– smučarski vrtec.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna znaka Zlati sonček II. (1. in 2.

razred OŠ),
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem nivoju,
– šolska športna tekmovanja na medob-

činskem nivoju,
– interesna športna vadba – predmetna

stopnja.
C) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine usmerjenih v vrhunski in kakovostni
šport (klub in društva).

Predlogi programov pod točko A, B in C
morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– število registriranih članov,
– vsebino programa,

– starostno kategorijo, kateri je program
namenjen,

– predvideno število oziroma možen ob-
seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,

– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predviden čas izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo, strokovni kader za izvedbo, objekt, pro-
paganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivinih športnih panogah, ki ima-
jo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
Sofinancirali bomo propagandne akcije,

redno rekreativno vadbo pod strokovnim
vodstvom in športne prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebova-
ti:

– namen prireditve,
– ime prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klu-

bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za sofinancira-
nje športnih programov.

Prispele ponudbe bo predlagala poseb-
na skupina ljudi, ki jo je z odločbo imenoval
župan Občine Radlje ob Dravi.

O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni.
Višina dodeljenih sredstev bo znana, ko

bo sprejet proračun Občine Radlje ob Dravi
za leto 1998.

Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij.

K prijavi na razpis je potrebno poleg zah-
tevane dokumentacije predložiti tudi doka-
zila o strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izva-
jali oziroma organizirali posamezni program,
lahko je to tudi potrdilo panožne zveze ali
organizacije (trener, učitelj, sodnik...).

Kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z
razpisom vse srede v mesecu januarju 1998
od 15. do 17. ure (pisarna 310/III. V po-
slovni stavbi Občine Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7).

IV. Rok za prijavo programov športa je
31. januar 1998.

V. Svoje programe pošljite v dveh izvo-
dih na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7, s pripisom “javni razpis – šport”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 621-1/98-6 Ob-156
Mestna občina Nova Gorica objavlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,



Stran 234 / Št. 3 / 17. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne.

II. V letu 1997 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:

– interesne športne dejavnosti predšol-
skih otrok, zlasti dejavnosti v okviru progra-
ma športne značke “Zlati sonček”,

– interesne športne dejavnosti šoloob-
veznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke “Zlati sonček”,
tečaji plavanja in smučanja ter občinska šol-
ska tekmovanja po programu,

– programe interesne vadbe otrok s po-
sebnimi potrebami.

2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj
rednega športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,

– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,

– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.

3. Športno-rekreativna dejavnost odra-
slih:

– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,

– organizacijo množičnih športno-rekrea-
tivnih akcij in prireditev.

4. Večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno

društvo ali klub, praviloma na območju Mest-
ne občine Nova Gorica,

– iz proračuna se organizatorju sofinan-
cira samo eno večjo prireditev letno,

– prireditev mora biti praviloma najavlje-
na vsaj mesec dni pred njeno izvedbo.

5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov:

– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela, predvsem na športnih
objektih, ki so v upravljanju Javnega zavoda
za šport Nova Gorica, športnih društev in
klubov,

– sofinancirali bomo začete in dogovor-
jene investicije, predvsem v objekte, ki so v
upravljanju Javnega zavoda za šport, šport-
nih društev in klubov.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v Mestni občini Nova Gorica.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.

Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Nova Gorica, bo le-ta v njiho-
vem imenu kandidirala na razpis za pridobi-
tev sredstev pod 1., 2. in 3. točko.

Za pridobitev sredstev pod 5. točko lah-
ko kandidirajo Javni zavod za šport Nova
Gorica ter športna društva in klubi, ki uprav-
ljajo z določenimi športnimi objekti.

IV. Rok za prijavo programov je 14 dni
po objavi v Uradnem listu RS.

V. Prijave s predstavitvijo izvajanja posa-
meznih programov s pripisom “Javni razpis
– šport” pošljite na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.

Iz prijave mora biti razvidno naslednje:
– nosilec oziroma izvajalec programa,
– vsebina programa in čas trajanja,
– vrednost celotnega programa,
– predviden proračunski delež.
VI. Izbor bo opravljen do konca februarja

1998. Z izbranimi izvajalci programov bo-
mo sklenili pogodbe po sprejetju občinske-
ga proračuna.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-119
Na podlagi 23. člena zakona o Sloven-

ski razvojni družbi in programu prestrukturi-
ranj podjetij (Ur. l. RS, št. 39/97, 68/97)
Slovenska razvojna družba d.d., objavlja

javni razpis
za izbiro gospodarskih družb, ki bodo
vključene v program prestrukturiranja

podjetij
1. Program prestrukturiranja podjetij in

cilj razpisa
I. Program prestrukturiranja podjetij je

program usklajene uporabe finančnih, or-
ganizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in
drugih poslovnih ukrepov in metod z name-
nom prestrukturiranja gospodarskih družb
oziroma ohranjanja ter odpiranja novih de-
lovnih mest.

II. Na podlagi tega javnega razpisa bo
Slovenska razvojna družba ugotovila, katere
pravne osebe izpolnjujejo pogoje ter katere
od njih ustrezajo  kriterijem za vključitev v
program prestrukturiranja podjetij.

Po strokovni proučitvi dokumentacije,
posredovane s strani pravnih oseb, prijav-
ljenih na ta razpis, bo Slovenska razvojna
družba pripravila predlog o tem, katere prav-
ne osebe naj se vključijo v program pre-
strukturiranja podjetij.

2. Pravne osebe, ki jim je razpis name-
njen

Razpis je namenjen pravnim osebam,
ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogo-
jev:

2.1. da imajo pravnoorganizacijsko obli-
ko družbe po zakonu o gospodarskih druž-
bah, pri čemer se po kriterijih iz tega zako-
na uvrščajo med srednje ali velike pravne
osebe, kar pa ne velja za invalidske pravne
osebe in pravne osebe, ki nadaljujejo dejav-
nost v stečajnem postopku, postopku prisil-
ne poravnave ali likvidacije s ciljem ohrani-
tve zdravih jeder;

2.2. da so pravne osebe, ki so v postop-
ku lastninskega preoblikovanja podjetij pri-
dobile soglasje Agencije RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo na podlagi 2. odstavka
19. člena ZLPP in da je to soglasje pravno-
močno, z dnem vpisa lastninskega preobli-
kovanja v sodni register pa bodo pridobile
pravnoorganizacijsko obliko družbe po za-
konu o gospodarskih družbah in izpolnjeva-
le kriterije za uvrstitev med srednje ali velike
družbe po tem zakonu.

3. Vsebina vloge
I. Pravna oseba mora ob prijavi na razpis

predložiti:
3.1. v celoti izponjen prijavni obrazec

“Prijava na razpis za vključitev v program
prestrukturiranja podjetij” v skaldu s prilože-
nimi navodili,

3.2. vso dokumentacijo, zahtevano v pri-
javnem obrazcu.

II. Slovenska razvojna družba lahko zah-
teva od pravne osebe tudi druge podatke,
informacije in listinsko dokumentacijo, po-
trebno za namene tega razpisa. Če pravna
oseba posredovanje teh podatkov odkloni,
se šteje, da je odstopila od prijave na raz-
pis.

III. Prijavni obrazec z navodili za izpolni-
tev pravnim osebam posreduje Slovenska
razvojna družba na njihovo pisno zahtevo
ves čas trajanja razpisa.

IV. Vsebinska obravnava posamezne
vloge bo potekala le v primeru, če je vloga
pravne osebe popolna, kar pomeni, da mo-
ra biti vložena na prijavnem obrazcu in vse-
bovati vso zahtevano dokumentacijo.

V. V primeru, da je vloga pravne osebe
do poteka roka nepopolna v smislu te toč-
ke, Slovenska razvojna družba ne bo pristo-
pila k vsebinski presoji kriterijev za vključi-
tev pravne osebe v program prestrukturira-
nja podjetij. O dejstvu, da je vloga nepopol-
na, Slovenska razvojna družba obvesti
pravno osebo s pisnim obvestilom. Pravna
oseba v tem primeru izgubi pravico vključi-
tve v program.

4. Kriteriji za presojo
I. Kriteriji, po katerih bo Vladi RS predla-

gana vključitev pravne osebe v program pre-
strukturiranja, so določeni v uredbi o po-
drobnejših kriterijih za izbiro gospodarskih
družb, ki bodo vključene v program pre-
strukturiranja podjetij.

II. O vključitvi posamezne pravne ose-
be v program prestrukturiranja odločba Vla-
da RS. Pred odločitvijo Vlade mora pravna
oseba predložiti podpisan sporazum o de-
lavski podpori v skladu s 25. členom zako-
na.

III. Če skupščina pravne osebe, ki je bila
vključena v program prestrukturiranja pod-
jetij v roku, ki ga določi Slovenska razvojna
družba, ne sprejme sporazum o prenosu
določenih pristojnosti skupščine oziroma
nadzornega sveta na Slovensko razvojno
družbo v skladu z 2. odstavkom 24. člena
zakona, je pravna oseba iz programa izklju-
čena.

5. Rok za oddajo vloge, obravnava vlog,
informacije

Za pravočasne se štejejo prijave pravnih
oseb na ta razpis v obliki popolne vloge v
smislu 3. točke tega razpisa, ki prispejo na
sedež Slovenske razvojne družbe, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160,  do 20. februarja
1998 do 12. ure. Vloga mora biti oddana v
zaprti ovojnici in mora vsebovati oznako “Pri-
java na javni razpis za vključitev v program
prestrukturiranja podjetij”.

Vloge bodo obravnavane na način in po
postopku, ki ga določi Slovenska razvojna
družba.

O nepravočasni oddaji vloge in o njeni
nepopolnosti bo Slovenska razvojna družba
obvestila vlagatelja takoj po ugotovitvi tega
dejstva. Nepravočasne in nepopolne vloge
ne bodo vsebinsko obravnavane.

Ta razpis ne zavezuje Slovenske razvoj-
ne družbe in Vlade RS, da uvrsti pravno
osebo v program prestrukturiranja.

Informacije v zvezi s tem javnim razpi-
som so na voljo v času trajanja razpisa vsak
torek in četrtek od 9. do 12. ure na tel. št.
1894-831, Janja Seliškar Kovač.

Slovenska razvojna družba, d.d.
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Ob-120
Slovenske železarne Ljubljana, d.d.,

Gerbičeva 98, Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za cenitev družbe SŽ Jeklo Štore,

d.o.o., ter opreme in stavb s
pripadajočo infrastrukturo

Slovenske železarne Ljubljana razpisuje-
jo javno zbiranje ponudb za:

1. Cenitev družbe SŽ Jeklo Štore,
d.o.o., Štore.

2. Cenitev strojev in opreme metalurških
obratov na lokaciji Štore.

3. Cenitev stavb in pripadajoče infra-
strukture metalurških obratov na lokaciji Što-
re.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje “pra-
vilnika o pogojih in postopku za pridobitev
in odvzem licence za ocenjevanje vrednosti
podjetij ter za ocenjevanje vrednosti nepre-
mičnin in opreme” (Ur. l. RS, št. 17/94).

Ponudniki, pravne osebe se morajo iz-
kazati z registracijo iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu in dokazili o izpol-
njevanju pogojev navedenih v Ur. l. RS, št.
17/94.

Pisna ponudba mora obsegati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-

poročeno pošiljko v 10 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: SZ Jeklo Štore, d.o.o., Što-
re, Železarska 3, Štore.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za cenitev”.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Prednost pri
izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil boljše
pogoje.

Vse informacije lahko zainteresirani do-
bijo v vodstvu družbe SŽ Jeklo Štore, d.o.o.,
pri Mačkošek Marjanu, oziroma po tel.
063/771-411 int. 101.

Slovenske železarne Ljubljana, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana, na podlagi tega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o ce-
nitvi z najboljšim ali katerimkoli drugim po-
nudnikom.

Slovenske železarne Ljubljana, d.d.

Št. 01/98 Ob-126
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva

63, Ljubljana, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za odkup topolovih nasadov na

Ljubljanskem barju
1. Prodajalec: Ljubljanske mlekarne,

d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: Topolovi nasadi na

Ljubljanskem barju na površini 46.70 ha os-
novani v k.o. Trnovsko predmestje,  Borov-
nica in Tomišelj. Prodajajo se sestoji v sta-
rosti 8 do 21 let.

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.

4. Pogoji prodaje:
– prodajajo se nasadi kot celota;
– plačilni pogoji so sestavni del ponudbe;

– cena po cenitvi znaša 12,641.452
SIT. V cenitvi je upoštevano, da bo moral
kupec plačati najemnino za zemljišče v to-
larski protivrednosti 50 DEM/ha na leto do
sečne zrelosti sestojev;

– veljavnost ponudb mora biti vsaj 30
koledarskih dni od datuma oddaje.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago pri podjetju Skobec, d.o.o., Grosuplje,
Kozinova 30, po predhodnem dogovoru na
tel. 061/772-397. Omogočen je terenski
ogled nasadov.

6. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika do 1. 2. 1998 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti poslane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za odkup topolovih nasadov”.

Na hrbtni strani morajo ponudniki nave-
sti svoje ime in naslov.

Ponudbam je potrebno priložiti:
– izpisek iz sodnega registra,
– finančno zavarovanje resnosti ponud-

be v višini 5% ocenjene vrednosti nasadov,
nakazano na žiro račun Lj. mlekarn, št.
50102-501-19574 do 1. 2. 1998.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 2.
1998 ob 14. uri v kletnih prostorih, v sejni
sobi Ljubljanskih mlekarn, Tolstojeva 63,
Ljubljana.

8. Ljubljanske mlekarne si pridržujejo
pravico, da z nobenim ponudnikom ne skle-
nejo pogodbe o odprodaji nasadov.

9. Ponujena cena ni edini kriterij za izbi-
ro ponudnika. Kriterij za izbiro je celovitost
ponudbe.

10. Prodajo osnovnega sredstva (topo-
lovih nasadov) mora odobriti Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo Republike
Slovenije.

11. Sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo izdan v 15 koledarskih dneh po
končanem razpisu, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjeno finančno zavarovanje resnosti po-
nudbe.

Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Pogoji razpisa z navodili ponudniku.
2. Cenilna dokumentacija.

Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana

Št. 46600-005/97-0400 042 Ob-154
Občina Trbovlje objavlja na podlagi

51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 6/94 in 70/97), 47. čle-
na zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97), 23. člena statuta Občine Trbov-
lje (Uradni vestnik Zasavje, št. 8/95), skle-
pa Občinskega sveta občine Trbovlje, spre-
jetega na 34. seji dne 22. 12. 1997 ter v
skladu s pogoji odloka o ureditvenem načr-
tu ŠP 10/2 – Pokopališče Leninov trg
(Uradni vestnik Zasavja, št. 10/97 – prečiš-
čeno besedilo)

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

stavbnega zemljišča za gradnjo
poslovnega stanovanjskega objekta na

Leninovem trgu v Trbovljah
1. Predmet prodaje je nezazidano stavb-

no zemljišče oziroma deli od naslednjih par-
cel:

– parc. št. 260/1 – del, z.k. vl. 30 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 282/14 – igrišče v izmeri
700 m2, z.k. vl. št. 2311 k.o. Trbovlje,

– parc. št. 282/8 del, z.k. vl. 504 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 282/11 del, z.k. vl. 504 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 311/2 del, z.k. vl. št.
502 k.o. Trbovlje,

– parc. št. 754/2 del, z.k. vl. 504 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 1346, z.k. vl. št. 504 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 1347, z.k. vl. št. 504 k.o.
Trbovlje,

– parc. št. 1345, z.k. vl. št. 1378 k.o.
Trbovlje;

v približni skupni izmeri 2419 m2, ki je
namenjeno za namensko gradnjo in gradnjo
za trg, s tem, da bo dokončna površina
znana po izvedeni parcelaciji.

2. Cena za m2 stavbnega zemljišča je
11.323 SIT. Cena je formirana na dan
30. 11. 1997 in se bo revalorizirala v skla-
du z indeksi GZS na dan sklenitve pogod-
be. V ceni je zajeta odškodnina za zemljiš-
če, stroški obstoječe komunalne ureditve in
stroški priprave zemljišča.

3. Na predmetnem zemljišču je po od-
loku o ureditvenem načrtu ŠP 10/2 – po-
kopališče Leninov trg (Uradni vestnik Za-
savja, št. 10/97 – prečiščeno besedilo)
predvidena gradnja poslovno stanovanjske-
ga objekta z garažami (dim. ca. 67 × 25 m
ter višine K + P + 3 + M). Poslovni objekt:
horizontalni gabarit je 23,30 × 12,80 m in
obsega klet, pritličje, tri nadstropja ter man-
sardo brez kolenčnega zidu z naklonom
strehe 20–30°. Stanovanjsko poslovni ob-
jekt: objekt tlorisnih dimenzij 44,40 ×
12,80 je sestavljen iz treh lamel. Vertikalni
gabarit je klet, pritličje, tri nadstropja in
mansarda v dveh lamelah. Zaključna lame-
la proti severu je za eno etažo nižja. Ko-
lenčni zid je višine 1 m, naklon strešin
40–50°. Dvoetažno parkirišče: objekt je
tlorisnih dimenzij 56,20 × 12,20 m ter viši-
ne 2,80 m. Ostali objekti (parkirišče, voz-
ne površine) imajo horizontalne in vertikal-
ne gabarite, določene v grafičnem delu
ureditvenega načrta.

Podrobnejše lokacijske in gradbene po-
goje za gradnjo objekta bo določil pristojni
upravni organ z lokacijskim in gradbenim
dovoljenjem.

Vse stroške za pridobitev lokacijskega in
gradbenega dovoljenja, stroške sklenitve
kupoprodajne pogodbe, plačila davka na
promet nepremičnin, vpisa v zemljiško knji-
go, plačila prispevka zaradi spemembe na-
membnosti ob izdaji lokacijskega dovolje-
nja, izvedbe priključkov in taks za priključi-
tev objekta na naprave individualne komu-
nalne rabe ter sorazmerni del stroškov
komunalnega opremljanja, plača kupec
stavbnega zemljišča.

4. Stavbno zemljišče se bo komunalno
opremilo v skladu s pogoji ureditvenega na-
črta.

Kupec stavbnega zemljišča je dolžan pla-
čati stroške za opremljanje stavbnega zem-
ljišča.

Navedeno plačilo ne vsebuje stroškov
izvedbe priključkov.

5. Rok za plačilo cene stavbnega zem-
ljišča je 15 dni od dneva obojestranskega
podpisa kupoprodajne pogodbe.
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6. Plačilo je potrebno zavarovati z banč-
no garancijo. Instrument zavarovanja je tre-
ba predložiti ob podpisu pogodbe.

7. Rok za sklenitev kupoprodajne po-
godbe je najkasneje 30 dni od dneva roči-
tve obvestila komisije o izidu javnega razpi-
sa.

Rok za pričetek gradnje je šest mese-
cev, rok za dokončanja pa tri leta, od dneva
obojestranskega podpisa kupoprodajne po-
godbe. Oba roka predstavljata bistven po-
goj, od izpolnitve teh je odvisna veljavnost
kupoprodajne pogodbe. Če investitor ne
začne oziroma ne dokonča gradnje v pred-
pisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče
vrniti, kupoprodajna pogodba pa se razve-
ljavi.

9. Interesenti lahko svoje pisne ponud-
be pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo najka-
sneje v 30 dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Trbov-
lje, oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem, 1420 Trbovlje, Leninov trg
4, z oznako “za javni razpis za prodajo zem-
ljišča na Leninovem trgu v Trbovljah”.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– ponudbeno ceno,
– potrdilo o vplačilu varščine,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javne-

ga razpisa.
10. Varščina v višini 10% cene mora biti

plačana tri dni pred prijavo na razpis na žiro
račun št. 52700-630-10056 – proračun
Občine Trbovlje, namen: varščina. Če us-
peli ponudnik enostransko odstopi od po-
godbe ali pogodbe v predpisanem roku ne
podpiše, izgubi pravico do povračila varšči-
ne. Varščina se uspelemu ponudniku všteje
v kupnino, neuspelim pa se vrne brez obre-
sti najkasneje v 10 dneh po izbiri.

11. Dokazila, ki dajejo ponudnikom
prednost pri izbiri pred drugimi, so: višja
ponudbena cena, krajši rok izgradnje.

12. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija
pri Občinskem svetu občine Trbovlje najka-
sneje v 15 dneh po preteku razpisnega ro-
ka. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku v roku 15 dni od odpira-
nja ponudb.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Občini Trbovlje, odde-
lek za gospodarjenje z občinskim premože-
njem, tel. 0601/26-255 int. 51.

Št. 46600-005/97-0400 042 Ob-155
Občina Trbovlje objavlja na podlagi

51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 6/94 in 70/97), 47. čle-
na zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97), 23. člena statuta Občine Trbov-
lje (Uradni vestnik Zasavje, št. 8/95) ter
sklepa Občinskega sveta občine Trbovlje,
sprejetega na 34. seji dne 22. 12. 1997

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo parcel

na območju naselja Cesta Tončke Čeč
v Trbovljah

1. Predmet prodaje so nezazidana stavb-
na zemljišča, in sicer:

a) parc. št. 44/36 – travnik v izmeri
574 m2,

b) parc. št. 44/37 – travnik v izmeri
492 m2,

parc. št. 44/35 – travnik v izmeri
617 m2,

parc. št. 44/22 – travnik v izmeri
624 m2,

vse vpisane pri z.k. vl. št. 1181 k.o.
Trbovlje.

2. Parcelo iz prejšnje točke pod a) je
možno komunalno opremiti v skladu z ve-
ljavnim prostorskim izvedbenim aktom, na
njej je možna gradnja individualne stano-
vanjske hiše. Na preostalih parcelah pod b)
gradnja ni mogoča. Parcele je mogoče ku-
povati posamezno ali skupaj.

3. Cena za zemljišča iz 1. točke znaša:
za parcelo pod a) 3.300 SIT/m2,
za parcele pod b) 1.600 SIT/m2.
V cenah je zajeta odškodnina za zemljiš-

če in stroški obstoječe komunalne opreme.
Cene so izračunane na valuto 30. 11. 1997
in se bodo revalorizirale v skladu z indeksi
GZS na dan sklenitve kupoprodajne pogod-
be.

4. Stroške sklenitve kupoprodajne po-
godbe, plačila davka na promet nepremič-
nin, vpisa v zemljiško knjigo (za parcele pod
a in pod b), pridobitve lokacijskega in grad-
benega dovoljenja, plačila prispevka zaradi
spremembe namembnosti ob izdaji lokacij-
skega dovoljenja, izvedbe priključkov in taks
za priključitev objekta na naprave individual-
ne komunalne rabe ter sorazmerni del stroš-
kov komunalnega opremljanja (za parcelo
pod b), plača kupec stavbnega zemljišča.

5. Rok za sklenitev kupoprodajne po-
godbe je 30 dni od dneva vročitve obvestila
komisije o izidu javnega razpisa.

6. Rok za plačilo cene za zemljišče je
15 dni od dneva obojestranskega podpisa
kupoprodajne pogodbe.

7. Rok za pričetek gradnje objekta na
parceli št. 44/36 je šest mesecev, rok za
dokončanja pa 3 leta, od dneva obojestran-
skega podpisa kupoprodajne pogodbe.
Oba roka predstavljata bistven pogoj, od
izpolnitve katerih je odvisna veljavnost ku-
poprodajne pogodbe. Če kupec ne začne
oziroma ne dokonča gradnje v predpisa-
nem roku, je dolžan stavbno zemljišče vrni-
ti, kupoprodajna pogodba je v tem primeru
razveljavljena.

8. Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji. Interesenti lah-
ko svoje ponudbe pošljejo ali v zaprti ovojni-
ci oddajo v 30 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Trbov-
lje, oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem, 1420 Trbovlje, Leninov trg
4, z oznako “za javni razpis za prodajo zem-
ljišča v nasleju Cesta Tončke Čeč v Trbov-
ljah”.

Prijavi je potrebno priložiti:
– ponudbeno ceno;
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

10% od cene iz 3. točke in mora biti naka-
zana na žiro račun št. 52700-630-10056 –
proračun Občine Trbovlje, sredstva stavb-
nih zemljišč – varščina. Varščina bo neus-
pelim ponudnikom vrnjena brez obresti v
osmih dneh po odločitvi komisije o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine. V primeru, da uspeli po-

nudnik kupoprodajne pogodbe ne sklene
ali od pogodbe kasneje odstopi, varščina
zapade;

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be;

– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe;

– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javne-
ga razpisa.

9. Dokazilo, ki da je prednost pri izbiri,
je višja ponudbena cena.

10. Pravočasno in vsebinsko pravilne
vloge bo obravnavala komisija pri Občin-
skem svetu občine Trbovlje najkasneje v
15 dneh po preteku razpisnega roka. Po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Občini Trbovlje, odde-
lek za gospodarjenje z občinskim premože-
njem, tel. 0601/26-255 int. 51.

Občina Trbovlje

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavljamo pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01416/1997-MB z dne
28. 1. 1997.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Kovinska oprema KO-OP Moj-

strana, d.o.o., Mojstrana, Alojza Rabiča
58, matična št. 5592771, šifra podskupi-
ne dejavnosti: 011319 – proizvodnja dru-
gega kovinskega reprodukcijskega mate-
riala.

Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano pri pristojnem so-

dišču v Kranju pod registrskim vložkom št.
1-3332-00, kot družba z omejeno odgovor-
nostjo, ki ima za 0,25% kapitala znanega
lastnika, preostalih 99,75% kapitala pa
predstavlja družbeni kapital brez znanega
lastnika.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja

– Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 9,97%,

– Slovenski odškodninski skald –
9,97%,

– Slovenska razvojna družba –  19,95%,
– udeleženci interne razdelitve –

19,95%,
– udeleženci notranjega odkupa –

39,90%,
– znani lastniki – 0,25%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
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4. Javni poziv za interno razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu predložijo svoje lastniške certifi-
kate v zameno za delnice ter tako sodeluje-
jo v interni razdelitvi delnic podjetja. Upravi-
čenci lahko predložijo svoje lastniške certi-
fikate v navedenem roku vsak delovnik od
8. do 12. ure v tajništvu družbe. Rok je
prekluziven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.

5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu vplačajo delnice ter tako postane-
jo udeleženci notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 51530-689-000-
0004356 z navedbo: “Plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa”. Rok za vplačila
je prekluziven.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega od-
kupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.

6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri Agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije po tel. 064/891-019 in 891-060 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna ose-
ba je Alojz Katnik.

Kovinska oprema
KO-OP Mojstrana, d.o.o.

Št. 1/98 La-4
1. Podjetje CIOS - Center za investicij-

ske in organizacijske storitve, p.o., Ljublja-
na, Linhartova 1, v okviru programa lastnin-
skega preoblikovanja podjetja, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01559/1997-MK z dne 7. 11. 1997
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja se glasi: CIOS -

Center za investicijske in organizacijske
storitve, p.o., Ljubljana.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Lin-
hartova 1.

1.1.3 Matična številka podjetja je:
5287103.

1.1.4 Dejavnost podjetja je podjetniško
in poslovno svetovanje (K 74.14).

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje, tako da celotni kapital podjetja
predstavlja družbeni kapital.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

kapitalski družbenik
delež v%
– 10 – Kapitalski sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja,
– 10 – Slovenski odškodninski sklad,
– 29 – Slovenska razvojna družba,
– 51 – zaposleni in ostali upravičenci.

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje

načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih poslovnih deležev na

sklade,
– interno razdelitev poslovnih deležev,
– notranji odkup poslovnih deležev.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v druž-
bo z omejeno odgovornostjo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne po-
slovne deleže iz 22. člena zakona in sicer
poslovne deleže, ki ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapitalski
sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sloven-
sko razvojno družbo;

1.3.3 zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem podjetja ter ožjim družinskim
članom zaposlenih interno razdelilo navad-
ne poslovne deleže iz 23. člena zakona, ki
ustrezajo 20% družbenega kapitala;

1.3.4 preneslo na Slovensko razvojno
družbo za prodajo zaposlenim, bivšim zapo-
slenim in upokojencem podjetja ter zanje
odkupilo navadne poslovne deleže iz 25.
člena zakona, ki ustrezajo 40% družbenega
kapitala.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu poslovnih deležev

2.1 Interna razdelitev poslovnih deležev
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od vključno 5. 1.
1998 dalje predložijo lastniške certifikate v
zamenjavo za navadne poslovne deleže z
oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Poslovni deleži za interno razdeli-
tev so navadni poslovni deleži z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsak poslovni delež nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljivi dve leti od vpisa v sod-

ni register, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja

pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od vključno 5. 1. 1998
dalje predložijo lastniške certifikate v zame-
njavo za navadne poslovne deleže z oznako
B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske zaposlenih štejejo: za-
konec ali oseba, s katero zaposleni živi v
dalj časa trajajoči življenski skupnosti, otro-
ci oziroma posvojenci zaposlenega, starši,
posvojitelji ter osebe, ki jih je zaposleni po
zakonu dolžan vzdrževati.

2.3 Notranji odkup poslovnih deležev
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od vključno 5. 1.
1998 dalje z denarjem vplačajo navadne
poslovne deleže podjetja z oznako C iz no-
tranjega odkupa po prodajni ceni 12.000
SIT že upoštevan 50% popust) za en po-
slovni delež.

2.3.2 Poslovni deleži za notranji odkup
so navadni poslovni deleži z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsak poslovni delež nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so neprenosljivi izven programa notra-

njega odkupa za čas trajanja programa no-
tranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljivi v okviru programa notra-
njega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup poslovnih deležev, zamenjava
certifikatov in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup poslovnih deležev iz interne
razdelitve in internega razpisa ter zamenja-
va certifikatov za poslovne deleže z oznako
B v okviru interne razdelitve bosta potekala
v roku 30 dni od vključno 5. 1. 1998 dalje
na Parmovi 41 v Ljubljani, vsak delovnik (od
ponedeljka do petka) med 8. in 13. uro.

3.2 Vplačila poslovnih deležev za notra-
nji odkup z denarjem je treba nakazati na
privatizacijski podračun podjetja št.
50102-698-000-0027450;

pri plačilu je treba navesti: plačilo kupni-
ne za poslovne deleže iz notranjega odku-
pa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Cvetki
Janeš na Parmovi 41 v Ljubljani, tel.
061/310-393.

Pravni pouk:
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri Agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

CIOS, p.o. Ljubljana

Št. 1/98 La-5
1. Podjetje Teletrac - računalniški siste-

mi, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14, v
okviru programa lastninskega preoblikova-



Stran 238 / Št. 3 / 17. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo z odločbo št.
LP 02140/1997-MK z dne 7. 11. 1997
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja se glasi: Teletrac -

računalniški sistemi, d.o.o., Ljubljana.
1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Jo-

žeta Jame 14.
1.1.3 Matična številka podjetja je:

5291402.
1.1.4 Dejavnost podjetja je obdelava po-

datkov (K 72.30).
1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, v kateri ima druž-
beni kapital 25% delež, ostali poslovni dele-
ži pa so v rokah zasebnih lastnikov.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

kapitalski družbenik
delež v %
– 2,50 – Kapitalski sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja,
– 2,50 – Slovenski odškodninski sklad,
– 10 – Slovenska razvojna družba,
– 10 – zaposleni in ostali upravičenci,
– 75 – dosedanja zasebna lastnika.

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje

načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih poslovnih deležev na

sklade,
– interno razdelitev poslovnih deležev,
– notranji odkup poslovnih deležev.
1.3.2 Podjetje bo ob izvedbi lastninske-

ga preoblikovanja:
1.3.2.1 preneslo na sklade navadne po-

slovne deleže iz 22. člena zakona in sicer
poslovne deleže, ki ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Sloven-
ski odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sloven-
sko razvojno družbo;

1.3.3 zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem podjetja ter ožjim družinskim
članom zaposlenih interno razdelilo navad-
ne poslovne deleže iz 23. člena zakona, ki
ustrezajo 20% druženega kapitala;

1.3.4 preneslo na Slovensko razvojno
družbo za prodajo zaposlenim, bivšim zapo-
slenim in upokojencem podjetja ter zanje
odkupilo navadne poslovne deleže iz
25. člena zakona, ki ustrezajo 40% družbe-
nega kapitala.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu poslovnih deležev

2.1 Interna razdelitev poslovnih deležev
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od vključno 5. 1.
1998 dalje predložijo lastniške certifikate v
zamenjavo za navadne poslovne deleže z
oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Poslovni deleži za interno razdeli-
tev so navadni poslovni deleži z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsak poslovni delež nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,

– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– se glasijo na ime,

– so neprenosljivi dve leti od vpisa v
sodni register, razen z dedovanjem,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od vključno 5. 1. 1998
dalje predložijo lastniške certifikate v zame-
njavo za navadne poslovne deleže z oznako
B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo: zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči življenski skupnosti,
otroci oziroma posvojenci zaposlenega,
starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je zapo-
sleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.3 Notranji odkup poslovnih deležev
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od vključno 5. 1.
1998 dalje z denarjem vplačajo navadne
poslovne deleže podjetja z oznako C iz
notranjega odkupa po prodajni ceni
12.000 SIT (že upoštevan 50% popust) za
en poslovni delež.

2.3.2 Poslovni deleži za notranji odkup
so navadni poslovni deleži z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsak poslovni delež nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so neprenosljivi izven programa notra-

njega odkupa za čas trajanja programa no-
tranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljivi v okviru programa notra-
njega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup poslovnih deležev, zamenjava
certifikatov in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup poslovnih deležev iz interne
razdelitve in internega razpisa ter zamenja-
va certifikatov za poslovne deleže z oznako
B v okviru interne razdelitve bosta potekala
v roku 30 dni od vključno 5. 1. 1998 dalje
na sedežu podjetja v Ljubljani, Jožeta Jame
14, vsak delovnik (od ponedeljka do petka)
med 8. in 13. uro.

3.2 Vplačila poslovnih deležev za notra-
nji odkup z denarjem je treba nakazati na
privatizacijski podračun podjetja št.
50102-698-000-0027 466.

pri plačilu je treba navesti: plačilo kupni-
ne za poslovne deleže iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Urbič
Mileni na sedežu podjetja v Ljubljani, Jožeta
Jame 14, tel. 061/159-93-44.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade Republike Slo-
venije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri

Agenciji Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Teletrac - računalniški sistemi d.o.o.
Ljubljana

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-115
Na podlagi 14. člena statuta IMP-SKIP,

d.d., Celovška 479, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

2. skupščino
 delničarjev IMP SKIP, d.d.,

ki bo v torek 17. 2. 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 479 in
predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sk-
lepčnosti, izvolitev organov skupščine in im-
enovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli preds-
ednika, dva preštevalca glasov in imenuje
notarja po predlogu uprave.

2. Poročilo o delu nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o delu nadzornega sveta družbe.

3. Poročilo uprave družbe o izvajanju
sanacijskega programa.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave o izvajanju sanacijskega pro-
grama.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

odstopni izjavi članov nadzornega sveta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvolijo predlagani člani.
6. Izbor revizijske hiše.
Predlog sklepa: skupščina imenuje re-

vizijsko hišo po predlogu uprave za revi-
diranje računovodskih izkazov za leto 1997.

7. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano višino sejnine za člane dosedanjega
in novega nadzornega sveta.

Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Celovška
479, Ljubljana, od 19. 1. 1998 naprej vsak
delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu
uprave.

Udeležba na skupščini: pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničar-
jev na dan 15. 1. 1998 in njihovi poob-
laščenci, katerih prijava udeležbe na skup-
ščini je prispela na sedež družbe 3 dni pred
skupščino tj. najkasneje do 14. 2. 1998.

Prijavi mora biti priloženo potrdilo o last-
ništvu delnic, pooblaščenci pa morajo
priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glas-
ovnice.

IMP SKIP, d.d.
uprava družbe
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Ob-116
1. Uprava družbe v skladu z 283. členom

ZGD in 12. členom statuta d.d. sklicuje

redno skupščino
družbe za poslovno leto 1996,

ki bo dne 20. 2. 1998 ob 18. uri na
sedežu družbe.

2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine

in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske verifikaci-

jske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagani dnevni red, imenuje predsedni-
ka skupščine in njegovega namestnika, za-
pisnikarja in dvočlansko verifikacijsko
komisijo in notarja.

2.9. Poročilo o poslovanju v letu 1996.
2.10. Predlog sklepa: skupščina spre-

jme letno poročilo poslovanja za leto 1996.
2.11. Razrešitev nadzornega sveta.
2.12. Predlog sklepa: razrešijo se člani

nadzornega sveta pod 2.11. točko.
2.13. Izvolitev nadzornega sveta družbe

v skladu s 14. členom statuta družbe.
2.14. Predlog sklepa: skupščina spre-

jme izvolitev pod 2.13. točko.
2.15. Predlog za razširitev dejavnosti,

dajanje v najem lastnih nepremičnin in leas-
ing (K70.20/K71.10).

2.16. Predlog sklepa: dejavnost družbe
se razširi za K70.20 in K71.10 standarda
klasifikacija dejavnosti.

2.17. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago

delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in statutom družbe.

5. Skupščine se lahko udeležijo deln-
ičarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki. Delničarji oziroma pooblaščenci
morajo prijaviti udeležbo na skupščini sklad-
no s statutom družbe in ZGD.

6. Pooblaščenci morajo oddati pooblast-
ilo ob prihodu na skupščino. Pooblastilo
mora biti potrjeno pri notarju.

7. Glasovanje: javno.
8. Sklepščnost: če ni sklepčnosti, se

skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno
sestane in sklepa ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

ISA-Bled, d.d.
uprava

Ob-117
Na podlagi določil statuta družbe Tima

holding, d.d., Maribor, Svetozarevska 10,
v. d. direktorja družbe sklicuje sejo

skupščine družbe,

ki bo v četrtek, 19. 2. 1998 ob 13. uri, v
prostorih Veletrgovina Vema, export-import,
d.d., Maribor, Tržaška cesta 65.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.

Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar in notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
4. Obravnava in sprejem informacije o

poteku sanacije družbe in potrditev dose-
danjih aktivnosti uprave.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o poteku sanacije družbe in
potrdijo se dosedanje aktivnosti uprave.

5. Obravnava in sprejetje sklepa o
pokrivanju izgube iz leta 1992.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po
predhodnem pozitivnem mnenju UO skup-
ščina sprejme sklep, da se izguba iz leta
1992 pokrije v breme kapitala v skladu z 2.
točko 68. člena zakona o gospodarskih
družbah.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

7. Izvolitev članov nadzornega odbora
družbe.

Predlog sklepa: izvolijo se člani NO
družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo os-
ebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino, skupaj z besedi-
lom statuta bo na vpogled na sedežu družbe
v Mariboru, Svetozarevska 10, vsak
delovnik od 8. do 12. ure. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi
istega dne ob 14. uri, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Tima Holding
v. d. direktorja

Ob-124
Na podlagi 6.3. člena statuta delniške

družbe Fotona, d.d., Ljubljana, začasna up-
rava sklicuje

1. skupščino delničarjev
delniške družbe Fotona, d.d.,

ki bo v petek, 20. 2. 1998, ob 12. uri na
Dunajski 156, Ljubljana, v poslovni stavbi
WTC, 15. nadstropje, sejni sobi 1 in 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sk-

lepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dveh preštevalcev glasov ter
potrdi notarja za sestavo notarskega za-
pisnika.

2. Informacija o poteku lastninskega pre-
oblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

3. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994 in 1995 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega odbora.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje rezultate poslovanja za leta 1993,
1994 in 1995.

4. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1996 in seznanitev z mnenjem revizorja
in začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo začasne uprave o poslovanju družbe
za leto 1996.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in
1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne up-
rave in ob mnenju začasnega nadzornega
sveta ostane kumulativna izguba iz obdobja
1993–1996 nerazporejena.

6. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

spremembe statuta v besedilu po predlogu
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

7. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

poslovnik o delu skupščine v besedilu, kot
ga predlagata začasna uprava in začasni
nadzorni svet.

8. Razrešitev začasnega in izvolitev
novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
nadzornega sveta, kot predstavnike delničar-
jev, ki jih predlaga začasni nadzorni svet, ter
potrjuje seznanitev z imenovanjem članov nad-
zornega sveta, kot predstavnikov delavcev.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o sejnini članov nadzornega sveta v
višini, kot jo predlagata začasna uprava in
začasni nadzorni svet.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za leto 1997, ki ga predlaga začasni
nadzorni svet.

11. Informacija o poslovanju v letu 1997.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poob-
lastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najpozneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo deln-
ičarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki jo
vodi klirinško depotna družba po izpisu stan-
ja na dan 13. 2. 1998. Delničarji se prijavijo
pisno – osebno ali s priporočeno pošiljko
najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na mestu, kjer bo seja. S podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pis-
nim pooblastilom.

Navodilo za glasovanje
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Po vseh točkah dnevnega reda je gla-
sovanje javno.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov, je na voljo na sedežu družbe pri Ne-
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venki Pangerc, vsak delovnik od 10. do
12. ure do dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti podani v pisni obliki, obrazloženi in
vloženi na sedež družbe v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovila istega dne v istem
prostoru, eno uro kasneje, tj. ob 13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Fotona, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-125
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 10. točke statuta Poob-
laščene investicijske družbe PID Dadas 1,
d.d., Maribor, sklicujeta direktor in nadzorni
svet

skupščino
Pooblaščene investicijske družbe, d.d.,

PID Dadas 1, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 17. 2. 1998, ob 10. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Partizanska 13a.
Za sejo skupščine družbe predlagam

naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine (predsed-

nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli organe
skupščine ter imenuje notarja za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprememba firme in dejavnosti.
A) Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep, da se spremeni firma družbe, tako da
odslej glasi: Octans, Ekonomsko svetovan-
je, d.d. Skrajšana firma družbe se glasi:
Octans, d.d.

B) Predlog sklepa: dosedaj vpisana de-
javnost družbe pod šifro »J/65.23 Drugo
finančno posredništvo d.n.« in »K/70.10
Poslovanje z lastnimi nepremičninami« se
briše in spremeni tako, da odslej glasi:

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

K/74.140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, razen arbitraž in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

K/74.400 Ekonomsko propagiranje.
C) Predlog sklepa: skupščina sprejme

čistopis statuta družbe, po predlogu, ki pos-
tane sestavni del tega sklepa.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem revizorja in nadzornega sveta
za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se let-
no poročilo z mnenjem revizorja in nad-
zornega sveta za leto 1996.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresniču-

jejo glasovalno pravico delničarji, njihovi zas-
topniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Prijava je veljavna kolikor v
navedenem roku na sedež družbe prispe pis-
mena prijava ter morebitno pooblastilo za
zastopanje. Prijava bo veljavna s predložitvijo
potrdila kopije lastninske nakaznice in vpis-
nice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena
na pooblaščeno investicijsko družbo PID Da-

das 1, d.d. Udeleženci lahko dvignejo glas-
ovnice, ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro
pred začetkom seje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 11. uri. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
PID Dadas 1, d.d., Partizanska 13a, Mari-
bor, vsak delovni  dan od 26. 1. 1998 dalje
do skupščine, med 10. in 12. uro.

PID Dadas 1, d.d., Maribor
direktor in nadzorni svet

Razne objave

Ob-204
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega

sodišča v Novem mestu opr. št. St 5/97-
20 z dne 7. 1. 1998, stečajni dolžnik Eko
Urek, d.o.o., Novo mesto – v stečaju, Kra-
jčeva 7, Novo mesto, objavlja prodajo dela
premoženja stečajnega dolžnika z

javnim zbiranjem pisnih ponudb

1. Naprodaj so naslednje premične
stvari – oprema:

1.1. Računalnik ISC 386, leto izdelave
1988, 16 MHz, 4 Mb RAM, 50 Mb disk,
2 disketni enoti, izklicna cena 16.000 SIT;

1.2. Računalnik 486 DX 2, leto izde-
lave 1995, 66 MHz, 16 Mb RAM, izklicna
cena 56.000 SIT;

1.3. Tiskalnik Fujitsu 2100 DX, leto
izdelave 1989, 24 iglični, izklicna cena
10.000 SIT;

1.4. Telefaks Canon FAX 170, leto izde-
lave 1991, izklicna cena 15.000 SIT;

1.5. Telefon Panasonic KX-T2342, leto
izdelave 1990, izklicna cena 9.000 SIT;

1.6. Miza polkrožna 1250 × 800 mm,
s polkrožnim zaključkom na eni strani, s
kovinskima stojkama iz cevi in vzdolžno vez-
jo iz cevi, z regulirnimi nogicami, izklicna
cena 9.000 SIT;

1.7. Miza s predalnikom 1250 ×
800 mm, pravokotne izvedbe, predalnik
ima 4 predale, izklicna cena 12.000 SIT;

1.8. Delovni pulti v skupni dolžini 9,6 m,
10 stojk, povezani z vzdolžnimi vezmi in
ploščami pulta širine 500 mm, s predalniki
na koleščkih, izklicna cena 35.000 SIT;

1.9. Police v skupni dolžini 7,8 m, na
4 kovinskih konzolah, širine 350 mm, izk-
licna cena 7.000 SIT;

1.10. Stoli »Dinamic«, 3 komadi, naslon
in sedišče iz črnega usnja, skupna izklicna
cena 9.000 SIT;

1.11. Stol z liftomatom, črno blago, na
koleščkih, z rokonaslonom, izklicna cena
6.000 SIT;

1.12. Stol z liftomatom, črno blago, na
koleščkih, brez rokonaslona, izklicna cena
4.000 SIT;

1.13. Stol leseni, 2 komada, naslon in
sedišče tapecirano z zlatorumenim plišem,
skupna izklicna cena 4.000 SIT;

1.14. Kotna vitrina bele barve, stranici
600 X 600 mm, višini 2 m, zgornji del zaprt
s steklenimi vratci, srednji del odprta poli-
ca, spodnji del zaprt z leseno fronto, izklic-
na cena 8.000 SIT;

1.15. Štiridelna omara, širina 1600 mm,
višina 2 m, globina 500 mm, bele barve,
izklicna cena 30.000 SIT;

1.16. Risalna deska, dimenzije
1500 × 900 mm, bobotron na kovinskem
podnožju in z mehanizmom za premik in fik-
siranje v dveh koordinatnih smereh ter z nas-
tavitvijo naklona, izklicna cena 12.000 SIT;

1.17. Obešalna stena, trikrat
2000 × 250 mm, s 6 obešalnimi kljukami,
izklicna cena 4.000 SIT;

1.18. Mobilni telefon Benefon Forte
Nov, izklicna cena 20.000 SIT.

2. Naprodaj so premične stvari – proda-
jni artikli:

2.1. Filter vložek H-500 H, 96 kosov,
izklicna cena 892.800 SIT;

2.2. Filter vložek H-500 L, 47 kosov,
izklicna cena 417.360 SIT;

2.3. Filter vložek H-1000 L/2, 60 kos-
ov, izklicna cena 676.800 SIT;

2.4. Filter vložek H-1000 L/4, 35 kos-
ov, izklicna cena 462.000 SIT;

2.5. Filter vložek H-1000 WG, 32 kos-
ov, izklicna cena 583.680 SIT;

2.6. Filter vložek H-750 H, 190 kosov,
izklicna cena 2,074.800 SIT;

2.7. Filter vložek H-750 L, 90 kosov,
izklicna cena 621.000 SIT;

2.8. Filter vložek H-750 S, 4 kosi, izklic-
na cena 34.800 SIT;

2.9. Filter vložek H-150 L, 12 kosov,
izklicna cena 59.760 SIT;

2.10. Filter vložek H-15 H, 10 kosov,
izklicna cena 57.000 SIT;

2.11. Filter vložek H-71 C, 11 kosov,
izklicna cena 217.800 SIT;

2.12. Filter vložek H-61 C, 8 kosov, izk-
licna cena 151.200 SIT;

2.13. Ohišje filtra H-500.50 L/H, 6 kos-
ov, izklicna cena 216.000 SIT;

2.14. Ohišje filtra H-750, 50 L/H,
4 kosi, izklicna cena 153.600 SIT;

2.15. Ohišje filtra H-150.25 L/H, 4 kosi,
izklicna cena 96.000 SIT;

2.16. Ohišje filtra H-750 S, 14 kosov,
izklicna cena 487.200 SIT;

2.17. Ohišje filtra H-500.50 L/H, nekom-
pletno, 9 kosov, izklicna cena 27.000 SIT;

2.18. Ohišje filtra H-750.50 L/H, ne-
kompletno, 2 kosa, izklicna cena 7.200 SIT;

2.19. Ohišje filtra H-1000.50 L/H, ne-
kompletno, 3 kosi, izklicna cena 11.700 SIT.

3. Pogoji sodelovanja:
3.1. Pri prodaji lahko sodelujejo vse

pravne in fizične osebe.
3.2. Prednost pri nakupu ima ponudnik,

ki je pripravljen odkupiti vse premičnine, če
takega ponudnika ni, se prodaja vsaka
premičnina posebe. Prednost ima ponud-
nik, ki je ponudil višjo ceno, pri enaki ponu-
jeni ceni pa tisti, ki je ponudil ugodnejše
plačilne pogoje.

3.3. Ponudnik mora položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun steča-
jnega dolžnika Eko Urek, d.o.o., Novo mes-
to – v stečaju, št. 52100-690-68450 pri
Agenciji RS za plačilni promet, Podružnica
Novo mesto, najkasneje delovni dan pred
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odpiranjem ponudb in označiti namen naka-
zila z »varščina za nakup premičnin«. Pri
nakupu lahko sodelujejo samo tiste fizične
ali pravne osebe, ki na dan odpiranja
ponudb predložijo potrjeni virmanski nalog
ali potrjeno položnico o vplačani varščini.
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v roku 5 delovnih
dni po odpiranju kuvert.

3.4. Ponudniki bodo o uspehu ponudbe
obveščeni v roku 5 delovnih dni po odpiran-
ju ponudb.

3.5. Najboljši ponudniki morajo skleniti
kupoprodajne pogodbe v 8 dneh od preje-
ma obvestila, da so s ponudbo uspeli,
kupnino ter stroške prodaje v višini 3% od
izklicne cene pa v celoti plačati v roku 15
dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
sicer se pogodba razveljavi z enostransko
izjavo stečajnega dolžnika, varščina pa
obdrži kot skesnina. Prometni davek plača
kupec.

3.6. Stečajna upraviteljica na podlagi
tega razpisa ni vezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

3.7. Premičnine so naprodaj po načelu
»videno kupljeno«, kar pomeni, da stečajni
dolžnik ne daje nobenih garancij in jamstev
za kupljene stvari.

3.8. Kupec stvari prevzame naslednji
dan po dokončnem plačilu kupnine.

3.9. Pisne ponudbe pošljejo ponudniki
na naslov Odvetniška pisarna Smolej,
Vrhovčeva ulica 7, Novo mesto, za stečajno
upraviteljico Sabino Smolej, vključno do
30. 1. 1998 do 12. ure, pod oznako »Ne
odpiraj – ponudba za premične stvari« s
priporočeno pošiljko.

3.10. Odpiranje ponudb bo v Odvetniški
pisarni Smolej, Vrhovčeva ulica 7, Novo
mesto, dne 4. 2. 1998 ob 16. uri.

3.11. Premičnine si je mogoče ogledati
po predhodnem telefonskem dogovoru s
stečajno upraviteljico. Dodatne informacije
je mogoče dobiti pri stečajni upraviteljici
Sabini Smolej, Vrhovčeva ulica 7, Novo
mesto, oziroma na tel. 068/322-280, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

Eko Urek, d.o.o., Novo mesto –
v stečaju

Stečajna upraviteljica
Sabina Smolej, dipl. jur.

Ob-129
Adriatic zavarovalna družba, d.d., poslov-

na enota Postojna, preklicuje naslednje do-
kumente:

– pobotnica OZ-3 od št. 84027-84050
Adriatic, d.d., PE Postojna, – pobotnica OZ-
3 od št. 76767-76768 Adriatic, d.d., PE
Postojna, – pobotnica OZ-3 od št. 78947-
78950 Adriatic, d.d., PE Postojna.

Ob-130
Franc Švigelj, roj. 9. 5. 1937, stanujoč

Cesta št. 8 Krško, objavlja, da bo prenehal
voditi obrt iz dejavnosti avtoprevozništva, ki
jo je pričel leta 1965, odjavlja pa jo z dnem
31. 12. 1997.

Ob-131
AJA d.o.o., Ljubljana, preklicuje štam-

piljko z vsebino: AJA d.o.o., ZALOŠKA 40
1000 Ljubljana.

Bedok Dino, Knupleževa 10, Ruše, pre-
klicuje preglasitveni list št. 068-0530/95.
m-2917

Cvetje dar Lučka, Trubarjeva 76, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z vsebino CVETJE DAR LUČKA, LUČKA
ZUPAN s.p., Trubarjeva 76, LJUBLJANA.
s-2322

Golec Jernej, Sevnica, preklicuje prigla-
sitveni list št. 470233/94. p-3007

Hribšek Horizont, Ponikve 17, Stude-
nec, preklicuje licenco za opravljanje pre-
vozov v cestnem prometu. p-3014

Jerman Bojan, Klošter 4, Gradac, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 34005394.
g-3237

Kocjan Anton, Šentjernejska c. 41, No-
vo mesto, preklicuje priglasitveni list št.
5673878. s-3059

Koprivc Venčeslav, Loke 23, Planina pri
Sevnici, preklicuje priglasitveni list št.
52-0375/94. g-3185

Leljak Roman s.p., Cafova 5, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-4235/95.
m-2916

Levak Boris, Moša Pijade 8, Črnomelj,
preklicuje original priglasitveni list opr. št.
5-0647/96 5547072, z dne 26. 12. 1996.
s-3200

Levec Ladislav, Cesta Zmage 20, Za-
gorje, preklicuje priglasitveni list št.
61-406/95 z dne 1. 1. 1995. g-3068

Macele Milenka, Partizanski trg 9, Metli-
ka, preklicuje preglasitveni list opr. št.
34011594. g-3168

Malič Jovo, Badovinčeva 4, Metlika, pre-
klicuje obrtno dovolenje št.
11373/0200/00-44/1995. g-3297

Medvešček Jožica, Pod Rodico 4, Bo-
hinjska Bistrica, preklicuje priglasitveni list
opr. št. 44-0068/94. g-3167

OŠ Velika Dolina, Velika Dolina 30, Je-
senice na Dolenjskem, preklicuje štampilj-
ko okrogle oblike, z naslednjo vsebino: RE-
PUBLIKA SLOVENIJA, OBČINA BREŽICE,
Osnovna šola VELIKA DOLINA, številka 2.
g-3216

Ojek Irena, Zagaj pod Bočem 12b, Ro-
gaška Slatina, preklicuje priglasitveni list št.
1654-600-94. p-3033

Ojek Irena, Zagaj pod Bočem 12b, Ro-
gaška Slatina, preklicuje priglasitveni list št.
1654-600-94. p-3034

Porsche Slovenija d.o.o., Einspielerjeva
6, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila, tip VW Golf 1E73J4, , št.
šasije VVVWZZZ1EZWK009202, št. motor-
ja ADZ546317. s-3424

Predikaka Marko, Vukova 3, Miklavž,
preklicuje priglasitveni list št. 064-4205/95.
m-2918

Ristič Cvijetin s.p. Tesarstvo, Pot na Ra-
kovo jelšo 72, Ljubljana, preklicuje original
priglasitveni list, opr. št. 28-0370/94.
s-3337

Štojs Janez, Cesta v Gorice 22, Ljublja-
na, preklicuje originalni priglasitveni list, št.
28-1230/94. s-3304

Viher Radmila, Plešičeva 8, Ljubljana,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
055327/4768/02-37/1995 z dne 1. 7.
1997. s-3260

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Bernardis Milan, Ulica svobode 8, Piran,
potni list št. BA 231884. g-3287

Bolanča Željko, Razgled 2, Piran, potni
list št. AA 500419. g-3289

Bonin Daniela, Istrska cesta 51, Koper,
prepustnico AI 66676, izdala UE Koper.
g-3054

Bončina-Bolanča Dragica, Razgled 2, Pi-
ran, potni list št. AA 201026. g-3288

Bostner Mitja, Ob studencu 19, Ljublja-
na, potni list št. AA 461348. s-3183

Celec Melita, Jezdarska ul. 8, Maribor,
potni list št. BA 437408. p-3084

Cevc Jaka, Veliko Mlačevo 5, Grosup-
lje, potni list št. AA 729621. s-3325

Čekić Nusreta, Vikrče 30, Šmartno, pot-
ni list št. AA83166. s-3282

Černe Škarja Simona, Kresnice 123,
Kresnice, preklicuje potni list št. BA
507542. s-3310

Čufer Eda, Brdo št. 51, Bovec, potni list
št. AA 848640. p-3029

Despot Igor, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 110680. s-3362

Drekonja Robert, Ul. I. Suliča 14/a,
Šempeter pri Gorici, potni list št. BA
104173. g-3106

Flach Marija, Linhartova 82, Ljubljana,
potni list št. AA 292910. s-3407

Frelih Saša, Bežigrad 13, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 18453, izdala UE Ljubljana.
s-3126

Frumen Franc, Motovilci 7, Grad, ma-
loobmejno prepustnico za Avstrijo št.
18080/83. p-3009

Gabrijelčič Tanja, Srebrničeva 4/a, An-
hovo, potni list št. AA 888601. g-3212

Globočnik Matjaž, Trg svobode 16, Tr-
žič, potni list št. AA 052219, izdala UE Tr-
žič. p-3035

Grabar Branka, Selo 30a, Murska Sobo-
ta, potni list št. AA 69361. p-3088

Gros Zupan Zvonka, Praprotna polica
29, Cerklje na Gorenjskem, potni list št. BA
46719. g-3357

Gruden Kristina, Igriška 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 587283. s-3156

Hlavaty-Golobič Marjanca, Slovenska
55b, Ljubljana, potni list št. AA 80903.
s-3396

Jakopič Ljudmila, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 918141. g-3109

Jakše Zdenka, Ul. Slavka Gruma 52, No-
vo mesto, potni list št. AA 340583. g-3081

Jelen Boris, Ul. Svobode 62, Miklavž na
Dravskem polju, potni list št. AA 241553.
s-3002

Jevšek Tomaž, Ljubljanska cesta75, No-
vo mesto, preklic potnega lista št. AA
833418, objavljenega v Ur. l. RS, št.
73/97. g-3112

Karas Veljko, Kotnikova 20, Ljubljana,
potni list št. BA 560611. s-3415
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Kastelic Franci, Sp. Rudnik I/23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 44210. s-3403

Kastelic Izidora, Sp. Rudnik I/23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 309682. s-3404

Kerš Sergej, Kocbekova 6, Škofja vas,
potni list št. BA 18951. g-3107

Klanšek Henrik, Farčnikova kolonija 58,
Zagorje ob Savi, potni list št. BA 605592.
p-3124

Knežević Zaviša, Prežihova 15, Brežice,
potni list št. BA 180587. p-3011

Koželj Damjana, Štefan pri Trebnjem 22,
Trebnje, potni list št. BA 387008, izdala UE
Trebnje. s-3132

Kovač Karol, Triglavska 51, Mojstrana,
potni list št. BA 384549. p-3027

Kovačič Samo, Planina pri Sevnici 73,
Šentjur pri Celju, potni list št. AA 137463.
p-3087

Krajnc Stanislav, Radoslavci št. 13, Lju-
tomer, potni list št. BA 509455. p-3089

Lahajnar Alenka, Selo 66a, Žiri, potni list
št. BA 631408. g-3290

Lahajnar Branimir, Selo 66a, Žiri, potni
list št. AA 149310. g-3291

Malagič Armin, Plešičeva 31, Ljubljana,
potni list št. BA 478685. s-3047

Marc Matevž, Slap 83a, Vipava, potni
list št. AA 381924. g-3105

Maselj Boštjan, Prebačevo 39, Šenčur,
potni list št. BA 360321. g-3410

Mesić Aziz, Viška cesta 45, Ljubljana,
potni list št. BA 240112. s-3432

Mohorič Angelca, Majaronova 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 291646. s-3124

Mohorič Anton, Trboje 119, Kranj, potni
list št. AA 798286, izdala UE Kranj. s-3127

Mohorič Majda, Trboje 119, Kranj, potni
list št. AA 300783, izdala UE Kranj. s-3128

Mrevlje Kristina, Tabor 30, Dornberk,
potni list št. AI 52892, izdala UE Nova Gori-
ca. g-3370

Olah Zoran, Vodna 10, Lendava, potni
list št. BA 559573. p-3005

Oprešnik Tomaž, Černetova 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 331627. s-3036

Osredkar Janez, Planina nad Horjulom
24, Horjul, potni list št. AA 453473. s-3352

Otović Miljko, Ul. V. Kejžarja 37a, Jese-
nice, potni list št. AA 907554. p-3004

Pajer Milan, Kokrški log 19, Kranj, potni
list št. BA 200338, izdala UE Kranj. p-3028

Pasterk Anton, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, potni list št. BA 143410. p-3032

Pavel Marjana, Černelavci, Zadružna 4,
Murska Sobota, potni list št. AA 542632.
p-3082

Pavlinjek Bojan, Domajinci 5a, Canko-
va, stalno obmejno prepustnico za Avstrijo
št. 34615/89. p-3083

Petrin Rozalija, Sp. Pobrežje 11, Rečica
ob Savinji, potni list št. AA 703504, izdala
UE Mozirje. p-3379

Polanc Dušan, Na Dobravi 6/A, Miklavž
na Dravskem polju, potni list št. BA 295855,
izdala UE Maribor. s-3077

Poček Medeja, Gradnikova 85, Radov-
ljica, potni list št. AA 756108. g-3111

Prelovšek Lidija, Žnidaršičeva 14 Vir,
Ljubljana, potni list št. BA 465011. s-3326

Ramuta Thomas, Vosek 25, Maribor,
potni list št. AA 610940. p-3213

Račič Boštan, Kajuhova 5, Preserje pri
Radomljah, potni list št. BA 39116, izdala
UE Domžale. s-3137

Remus Karmen, Parmova 1, Vojnik, pot-
ni list št. AA 567839. p-3377

Rosič Simon, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, potni list št. BA 216956. g-3108

Rusjan Egon, Volčja Draga 39, Volčja
Draga, potni list št. AI 30915, izdala UE
Nova Gorica. g-3372

Šapec Mišo, Škrilje 133, Ig, potni list št.
AA 934240. s-3142

Šmigoc Mateja, Krčevina pri Vurbergu
149d, Ptuj, potni list št. BA 656954.
g-3286

Šmuc Aleš, Podjunska 12, Ljubljana,
potni list št. BA 155541. s-3139

Šuc Jadran, Vodnikova 40, Ljubljana,
potni list št. BA 315205. s-3050

Šuligoj Bazilij, Cankarjeva 82, Nova Go-
rica, potni list št. AI 43643, izdala UE Nova
Gorica. g-3371

Švraka Vesna, Paka pri Velenju 73b, Ve-
lenje, potni list št. BA 366330. p-3006

Teršek Alenka, Goriška 12, Maribor, pot-
ni list št. BA 209519, izdala UE Maribor.
g-3418

Torkar Janez, Tunjiška Mlaka 21, Kam-
nik, potni list št. BA 270748, izdala UE
Kamnik. s-3429

Trobiš Peter, Pečovnik 37, Celje, potni
list št. BA 629641. g-3110

Uršič Borut, Ulica Padlih borcev 23,
Šempeter pri G., potni list št. AA 468644,
izdalo Veleposlaništvo RS - London. s-3236

Vnuk Rajko, Ulica Franca Mlakarja 22,
Ljubljana, potni list št. AA 762113. s-3273

Vogelnik Nina, Brezje pri Tržiču 91, Tr-
žič, potni list št. BA 527829. p-3090

Zakrajšek Alojzij, Podbrezje 109, Kranj,
potni list št. AA 270788, izdala UE Kranj.
s-3364

Zupan Franc, Praprotna polica 29, Cer-
klje na Gorenjskem, potni list št. AA
799049. g-3358

Zupan Lučka, Trnovska 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 870442. s-3296

Zupan Saša, Moste 65a, Žirovnica, pot-
ni list št. AA 102975. p-3091

Zupančič Andreja, Celovška 263, Ljub-
ljana, potni list št. AA 145867. s-3141

Druge listine

Agencija Lori s.p., Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico AO št.
1051926. g-3320

Alibabi Nedžad, Ul. Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027443, reg. št. 45213, izdala UE Kranj.
g-3170

Andrašič Alenka, Klanska 15, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32307.
s-3153

Auda Alojz, Bukovec 47, Zgornja Polska-
va, spričevalo za poklicne voznike Kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1974. m-2942

Avbelj Anton, Zdešarjeva 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051931, reg. št. 52068. s-3061

Azirov Trajče, Rimska cesta 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
167996, reg. št. 139258. s-3037

Babič Zoran, Pregarševih 28, Maribor,
diplomo ŽIŠ Maribor, izdano leta 1992/93.
m-2948

Bajramovski Nenad, Bauminghaus Str.
89, Essen, spričevalo OŠ Prežihov Voranc
v Ljubljani. s-3197

Bajuk Nena, Radovica 54/a, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2781,
izdala RNZ Metlika. g-3179

Bakovnik Tomaž, Visoko 98, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805384,
reg. št. 30899, izdala UE Kranj. g-3308

Balažic Cvetka, Pot na Rakovo jelšo 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134978, reg. št. 155507. s-3180

Balantič Polonca, Županje njive 8, Sta-
hovica, indeks, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani leta 1996. s-3146

Balas Marjan, Podgorci 103, Podgorci,
spričevalo Kov. šolskega centra MB, št. 31.
m-2931

Barič Petar, Tonaša Goričanca 17, Mala
Subotica, zaključno spričevalo Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1978. s-3127

Bartol Robert, Ul. Matije Blejca 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17024, izdala UE Kamnik. s-3235

Batzagelj Leon, Cesta na Rožnik 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323351, reg. št. 177722. s-2381

Bauman Danijela, Nikova 14, Lenart v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 4299. m-2921

Baš Matej, Sklendrovec 7a, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10464, izdala UE Zagorje ob Savi. p-3134

Bedrač Sašo, Repišče 3/a, Zg. Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
38659, izdala UE Ptuj. g-3015

Bejturahi Mustafa, Jakčeva 39, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13367.
s-3129

Belič Aleksander, Marčenkova 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21440. s-3042

Bembič Albert, Kocjančičeva 7, Anka-
ran, delovno knjižico. g-3251

Bencek Primož, Godič 79/c, Stahovica,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-3092

Benedičič Franc, Cankarjeva 2, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
9481, izdala UE Radovljica. s-3265

Bergant Brigita, Kidričeva 29a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21881. g-3086

Berk Matevž, Česnjice 9, Blagovica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37682.
s-3120

Bernardis Milan, Ul. svobode 8, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-3164

Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lu-
kovica, zavarovalno polico št. 0478427, iz-
dala zavarovalnica Tilia. s-3338

Bisnič Elvis, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36193.
s-3199

Blanuša Đurđa, Podnanos 105, Podna-
nos, zaključno spičevalo in indeks, tekstilni
konfekcionar II. Ajdovščina. g-3240

Božič Andrej, Študentovska 1, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10071, št. S
757516. p-3132

Božič Stanislav, Hrib 19, Sv. Anton, Po-
begi, zavarovalno polico št. 485785, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-3250

Božičnik Anton, Reštanj 70, Senovo,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1972. s-3225
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Bodlaj Lena, Pristavska 105, Tržič, letno
vozovnico Integral za relacijo Tržič-Ljublja-
na. g-3032

Bokal Peter, Zminec 20, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20691,
izdala UE Škofja Loka. s-3053

Bornšek Anja, Borštnikova 100, Mari-
bor, izkaz I. gimnazije, izdan leta 1997.
m-2930

Brankovič Uroš, Ul. Rudija Papeža 1,
Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št.
28909. s-3232

Bratkovič Irena, Gradnikova 67, Radov-
ljica, spričevalo OŠ na ime Ostroško Irena
za leto 1997/78. g-3220

Bračković Marko, Zelena pot 26, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36780. s-3182

Brestovac Danijel, N. H. M. 24, Sevni-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika, št. 1447.
g-3012

Brinec Marijan, Rosalnice 20, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 910,
izdala RNZ Metlika. g-3178

Brlec Vekoslav, Nožice Pionirska 15, Ra-
domlje, spričevalo Srednje lesarske šole,
izdano leta 1988/89. s-3295

Brodnjak Borut, Cesta na postajo 73,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024424, reg. št. 205513, izdala UE
Ljubljana. s-3431

Brodnjak Miha, Ul. Jožefe Lackove 38,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36751. g-3098

Brumen Čolnik Danica, Cesta ob Ribni-
ku 49, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 48311. m-2976

Brumen Marko, Cesta ob Ribniku 49,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103291. m-2979

Buškovič Lorena, Lutrško selo 26, Oto-
čec ob Krki, vozniško dovoljenje, št.
111430, reg. št. 33743. g-3088

Cerjak Štefka, C. bratov Cerjakov 35,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABF, iz-
dala UE Brežice. p-3016

Cerkvenič Boris, Poštna ulica 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
21191. m-2965

Cetin Sergij, Ul. Ivice Pirjevčeve 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135037, reg. št. 42584, izdala UE
Ljubljana. s-3425

Ciringer Aleš, Lubanjškova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90099.
m-2919

Čerigelj Bojan, Pivška ul. 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7619,
izdala UE Postojna. g-3309

Čikotič Sevmin, Smrekarjeva 42, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9523.
g-3193

Čopkov Boštjan, Erazmova 18, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
12690. g-3165

Čosić Ana, Srednje Gameljne 36A, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36837. s-3134

Dževu Željko, Javornik, Savska 2, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-3258

Dabo Pavle, Trnovska 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 19760. s-3140

De Reya-Godec Ema, Mala vas 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566498, reg. št. 28728. s-3029

Debevec Antonija, Gotthard-Muller-Str.
24, Bernhausen, spričevalo o končnem iz-
pitu 1956, pomočniško spričevalo 1956,
letno spričevalo 1953/54, 1954/55,
1955/56. s-3181

Dedić Majda, Knezov štradon 39, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42937. s-3148

Derenda Andreja, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931533, reg. št. 162398. s-3135

Derlink Nina, Begunje 5, Begunje, izkaz
o šolskem uspehu. g-3080

Dobnik Stanislav, Zg. Jablane 22, Cir-
kovce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
62590, izdano pri ONZ Maribor. m-2920

Dolenc Pavel, Bukov vrh nad Visokim 7,
Škofja Loka, spričevalo Srednje šole za
elektroenergetiko Ljubljana, izdano leta
1983. s-3057

Domanjko Martin, Zg. Pristava 31, Ptuj-
ska gora, obrtno dovoljenje št.
45661/0808/00-52/1995. g-3217

Domanović Boris, Slovenska 31, Černe-
lavci, dijaško mesečno vozovnico, št. 476.
s-3023

Dornik Danica, Tesovnikova ulica 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850533, št. reg. 141979. s-3342

Dovečar Robert, Besnica 1, Podgorci,
zaključno spričevalo za poklic avtomehani-
ka SŠC Ptuj, izdano leta 1993/94. m-2958

Došen Dominko, Mali vrh pri Šmarju 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12925, izdala UE Grosuplje. s-3422

Drame Lidija, Orehovec 5, Loka, zaključ-
no spričevalo. p-3020

Dremelj Ivan, Novo polje cesta I 31, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 547049.
s-33400

Drevenšek Cvetka, Trniče 39, Marjeta
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 85969. m-2960

Dvoršek Darja, Ogljenšak 16/a, Zg. Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14666. g-3202

Đorđevič Suzana, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 576308,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-3426

Emeršič Jože, Tržec 49, Videm pri Ptu-
ju, spričevalo KV voznika motornih vozil, Je-
žica na šoli šoferjev, izdano leta 1965/66.
m-2968

Ermut Darko, Štrekljeva 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106420.
m-2969

Fajfarić Maja, Šifrerjeva 15, Ljubljana,
zavarovalno polico AO 1056935, AK
1001911, Zavarovalnica Slovenica. s-3382

Ferjančič Peter, Budanje 5, Vipava, voz-
niško dovoljenje. g-3171

Finc Uroš, Smrtnikova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18875.
s-3143

Florjanc Katja, Braslovče 18, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47343,
izdala UE Žalec. p-3025

Frešek Anita, Kovača vas 27, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16616. g-3046

Fridrih Franc, Regentova 12, Maribor,
potni list št. ABGH, št. 53484 pri SO MB.
m-2925

Fujs Marjan, Krajna 50, Tišina, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole v Ma-

riboru, poklic zidar. grad. I, izdano leta
1992. m-2959

Fujs Marjan, Krajna 55, Tišina, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole Mari-
bor, izdano leta 1993. m-2934

Furlan Barbara, Lavričeva 33, Ajdovšči-
na, delovno knjižico št. 203631, reg. št.
16327. g-3172

Gabrijelčič Janja, Srebrničeva 4/a Desk-
le, Anhovo, vozniško dovoljenje. g-3189

Gabrovšek Franja, Brezje pri Tržiču 31,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
8504, izdala UE Tržič. g-3306

Gabrovšek Irma, Brezje pri Tržiču 31,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, ŠT.
9246, izdala UE Tržič. g-3099

Gale Karel, Slovenska cesta 67, Men-
geš, zaključno spričevalo št. IV-136-70 Po-
klicne šole za voznike motornih vozil, Novo
mesto. s-3027

Gaši Albert, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani, izdan
leta 1996/97. s-3226

Geršak Roman, Preški vrh 16, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12241, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-3257

Geč Tamara, Letonjeva 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 113102.
m-2932

Gluhić Jasmin, Ul. Rudija Papeža 34,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Tehničnih strok in osebnih storitev
v Ljubljani, izdano leta 1992. s-3307

Golijan Goran, Ulica Vide Pregarčeve,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23298. s-3125

Golob Iztok, Gregorčičeva 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1122602, reg. št. 33962, izdala UE Kranj.
g-3249

Gorenšek Miran, Oljčna pot, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-3024

Gostan Robert, Zg. Hajdina 174, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31810,
izdala UE Ptuj. g-3405

Govekar Mitja, Bleiweisova 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCHG, št. S
1032957, reg. št. 32634, izdala UE Kranj.
s-3198

Grabner Aleksandra, Javorje 13, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14412, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. s-3206

Grabner Aleksandra, Javorje 13, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico. s-3207

Grabner Marko, Lenartova 5, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13509,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-3019

Gradič Herman, Večje Brdo 19, Dobje,
zaključno spričevalo Poklicne šole za vozni-
ke motornih vozil na Ježici, izdano leta
1974. s-3276

Grašič Darko, Mariborska 13, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103617. m-2956

Gračner Miha, Mrzla planina 10, Zabu-
kovje, diplomo - potrdilo št. 4/90. g-3319

Gregorinčič Maja, Fabijanijeva 43, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42026. s-3149

Grgič Stipo, Krožna 6, Koper, obrtno
dovoljenje št. 17437/1966/0027/1995.
g-3169
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Grl Helena, Markovec 31, Stari trg pri
Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št. 2497.
s-3268

Grmek Jana, Križ 184, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Sežana.
g-3039

Grzetič Tanja, Podgorje 4a, Podgorje,
duplikat vozniškega dovoljenja št. 42543.
g-3402

Hafner Jure, Čečovje 51, Ravne, voz-
niško dovoljenje. g-3203

Hiršel Petra, Vače 76, Vače, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 66. s-3067

Hladen Sebastijan, Kidričevo naselje 5,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10794. m-2978

Hladen Sebastijan, Kidričevo naselje 5,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10794. m-2975

Hlebš Matija, Gramozna pot 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595296, reg. št. 196510. s-3008

Hojnik Dušan, Rošpoh 81, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 71129,
izdala UE Maribor. m-2937

Horvat Jožica, Miklošičeva 22, Murska
Sobota, delovno knjižico št. 2295788
59152 280792. p-3375

Horvat Miroslav, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 732830, št. reg. 86464. s-3022

Hostnik Janez, Črni potok 9, Litija, in-
deks FKKT, izdano leta 1996. s-3062

Hočevar Klemen, Adamičeva 11, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
2904. s-3332

Hren Tatjana, Loška g. 28, Zreče, voz-
niško dovoljenje št. 11297. p-3081

Hribar Martin, Trg Franca Fakina 2a, Tr-
bovlje, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna št. 2/13-1617/94. g-3397

Hribernik Rok, Tomanova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 99634.
m-2977

Huith Ana, Trg revolucije 10a, Trbovlje,
delovno knjižico št. 3409/64 izdano ne ime
Rivčevič. g-3395

Irt Ivan, Prapreče 2c, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5322, izdala
Občina Novo mesto. g-3011

Iršič Igor, Hrenova 25, Maribor, delovno
knjižico št. 7474. m-2949

Ismajli Mersije, Srednje Gameljne 41,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31928. s-3428

Ivanoš Boštjan, Cankarjeva ul. 14, Ro-
gaška Slatina, letno spričevalo zadnjega let-
nika Gradbeno tehniške šole v Celju.
g-3104

Jagodič Igor, Presna Loka, Sevnica,
spreičevala za 1. in 2. letnik Srednje kovi-
narske šole Krško. g-3096

Jakić Dragan, Poljanska cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353046, reg. št. 190050. s-3274

Jamnik Vladimir, Polje c. V/9, Ljubljana,
spričevalo poklicnega voznika Centra
strokovnih šol Novo mesto. s-3174

Javornik Alekdandra, Herbersteinova 10,
Ljubljana, spričeval 2., 3. in 4. letnika Gim-
nazije Poljane in spričevalo o zaključnem
izpitu A-8-93. s-3051

Javornik Aleksandra, Herbersteinova 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ivančna Gorica. s-3052

Jež Aljoša, Ul. bratov Komel 37, Ljublja-
na, indeks Srednje gradbene šole, izdan
leta 1983/84. s-3348

Jereb Črt, Peščena pot 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34053.
s-3184

Jerebic Jožef, Cesta Svobode 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9003.
p-3038

Jesenek Andreja, Lopata 40, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 22509. p-3378

Jug Bernarda, Miklošičeva 11a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 33519.
p-3096

Jurečič-Klančič Jaša, Bratov Babnik 24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40170. s-3090

Jurčević Marija, Rajčeva 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12791.
s-3118

Kajbič Jože, Korenska cesta 13, Spodnji
Duplek, diplomo Srednje šole kmet.-meh.
Maribor, izdano leta 1989. m-2953

Kamenšček Niko, Vojkova 21, Nova Go-
rica, listino. g-3113

Karlatec Aleksander, Zadobrova 91,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 6095, izdala UE Laško. p-3024

Kastelic Barbara, Osenjakova 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17687. s-3130

Kastelic Igor, Kvedrova 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 3659. g-3166

Kazina d.o.o., Kongresni trg 1, Ljublja-
na, zavarovalno polico št 552366, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-3383

Kaše Nika, Valjavčeva 8, Kranj, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano
na ime Rozman Nika leta 1974. s-3075

Kenda Irena, Gabrje 18, Tolmin, voz-
niško dovoljenje št. S 330331, izdala UE
Tolmin. p-3131

Klajnčar Branko, Podgradje 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7074,
izdala UNZ Ljutomer. p-3017

Klanšek Henrik, Farčnikova kolonija 58,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 9325, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-3125

Klemenčič Jana, Viška cesta 69 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
197971, S 1003305, izdala UE Ljubljana.
s-3151

Klemenčič Robert, Savlje 40, Ljubljana,
delovno knjižico. s-3256

Klun Tomaž, Cesta Zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99396.
m-2946

Knavs Boris, Kopališka 1b, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4190, iz-
dala UE Vrhnika. s-3361

Knez Danilo, Pohorska 64, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8005,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-3010

Koželj Igor, Topniška 70, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 39102. s-3195

Kocbek Marjan, Jagičeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97343.
m-2966

Kocijan Maruša, Jezero 4, Preserje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2055, izdal-
LPP. s-3048

Kofol Mira, Trg revolucije 10a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7591,
izdala UE Trbovlje. g-3083

Kofol Rok, Trg revolucije 10a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8460,
izdala UE Trbovlje. g-3006

Kokalj Karmen, Gorenjska 2, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1146461,
reg. št. 47737, izdala UE Kranj. g-3187

Kokalj Mojca, Kidričeva 24, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, št. 15975. g-3091

Kokol Klavdija, Škalce 1D, Slovenske
Konjice, spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdana leta 1993. g-3070

Koman Andrej, Partizanska c. 46, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23279. s-3130

Končina Sarah, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35471. s-3044

Kop Adolf, Črešnjevec ob Dravi 9a, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. ABFGCH, št.
2528. m-2971

Koprivec Matjaž, Briše pri Polhovem
Gradcu 26, Polhov Gradec, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 353052, reg. št.
190055. s-3095

Korošec Samo, Maroltova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137743, reg. št. 200276. s-3275

Kosič Roza, Ulica IX. korpusa 11, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1760,
izdala UE Izola. g-3196

Kosmina Gorazd, Čegova 106, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11114, izdala Občina Novo mesto. g-3298

Kotnik Nataša, Gradišče 53, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Slo-
venj Gradec, smer kuhar, izdano leta
1993/94, 1994/95. g-3072

Kotnik Smiljan, Alojzije Marinšek 3, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
90495. m-2980

Kouter Robert, Gornja Bistrica 63, Čren-
šovci, spričevalo 1. in 2. letnika , izdano
leta 1989/90 in 1990/91. g-3071

Kovačević Miroslav, Milčinskega 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1076150, reg. št. 211297, izdala UE
Ljubljana. s-3157

Kovačević Miroslav, Milčinskega 68,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12368. s-3158

Kovačič Anica, Selca 60, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, št. 31715. s-3065

Kovačič Mirko, Prešernova 9, Bled, de-
lovno knjižico št. 46918, izdana Štrigova
reg. št. 293782, ser. št. 245452. g-3069

Kovačič Miroslav, Zrkovska 136, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
58548. m-2947

Kovačič Vanja, Valvasorjeva 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13920.
s-3227

Košir Igor, Ul. bratov Hvalič 91, Nova
Gorica, listino. g-3420

Košir Kristjan, Katredež 12/a, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10199,
izdala UE Zagorje. p-3133

Krajnc Sandi, Ranca 30d, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9553. m-2967

Kralj Tina, Zgornji Hotič 30, Litija, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 41097.
s-3321

Kralj Tina, Zgornji Hotič 30, Litija, vozno
karto št. 9120793, relacija Ljubljana-Zg.
Hotič. s-3322
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Kramer Milena, Gabrje 13, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1017.
p-3080

Kreč Tomaž, Vojkova 73, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16373.
s-3045

Križman Branko, Dvori 18 Sv. Anton, Po-
begi, delovno knjižico. g-3009

Križnar Matej, Titova 47, Jesenice, in-
deks Višje gostinske šole, izdan leta
1996/97. g-3177

Kristan Andrej, Javornik 10, Kranj, diplo-
mo SKCPŠ Škofja Loka. s-3159

Kuklec Vesna, Novo Polje C. 7/105,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2499. s-3085

Kumer Mojca, Ul. XXX. divizije 15/c, No-
va Gorica, indeks. p-3116

Kumer Mojca, Ul. XXX. divizije 15/c, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-3117

Lackovič Armin, Prištinska 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4653.
s-3334

Lajh Janko, Dolga gora 28, Ponikva, voz-
niško dovoljenje št. 9198. p-3376

Lakner Daša, V Kladeh 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 44502.
s-3277

Lavt Urška, Na kresu 6, Železniki, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 323947.
s-3366

Lebar Magdalena, Predoslje 31b, Kranj,
osebno izkaznico, izdano leta 1991 v Kra-
nju. g-3414

Lebreht Stanislav, Naveršnikova 13, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Kmetijske poklic-
ne šoferske šole Maribor, izdano leta 1976.
m-2941

Lepoša Alenka, Krajna 61, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 3504. p-3078

Lesjak Alojz, Vel. Varnica 78, Zg. Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37806, izdala UE Ptuj. g-3204

Levak Srečko, Pod kostanji 6, Celje, za-
ključno spričevalo 4. letnika Centra sred-
njih šol, Srednje tehnične šole Velenje, iz-
dano leta 1979. g-3316

Levstik Anton, Vihre 30, Mirna peč, let-
no spričevalo 2. letnike Gozdarske srednje
šole Postojna, izdano leta 1978. g-3312

Lindič Majda, Rankovci 22, Tišina, voz-
niško dovoljenje št. 17774. p-3373

Loboda Katja, Kamniška 50, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26236,
izdala UE Domžale. s-3363

Lončar Tanja, C. na Belo 21, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600114,
reg. št. 42609, izdala UE Kranj. g-3102

Lovišček Špela, Delpinova 14/b, Nova
Gorica, spričevalo. p-3086

Lovrec Daliborka, Breg 15, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7422, izdala UNZ Ormož. g-3299

Lukovnjak Mateja, Sp. Kocjan 1, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13438, izdala UE Radenci. g-3392

Lumatik Ljubljana, Pretnarjeva 11, Ljublja-
na, kasko zavarovanje št. 1024364. s-3345

Lupše Janko, Lesično 14, Lesično, za-
ključno spričevalo Poklicne lesarske šole Ma-
ribor, št. 367/83, izdano leta 1983. g-3315

Majcen Matjaž, Štihovec 65, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9813.
m-2982

Majer Alojzija, Prepolje 52, Marjeta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4412.
m-2913

Maligi Đelila, C. dveh cestarjev 106/z,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11873. s-3221

Maligi Đelila, C. dveh cesarjev 106/z,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11873. s-3222

Maliči Đelile, Cesta dveh cesarjev
106/z, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 11873. s-3223

Maliči Đelile, C. dveh cesarjev 106/z,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11873. s-3224

Markežič Evelina, Pregara 2, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7546, izdala
UE Koper. g-3007

Masle Blaž, Galjevica 80, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32788.
s-3074

Matek Ivo, Foršt 40, Ljubno ob Savinji,
študentska izkaznica. s-3233

Matuš Lado, Murova 1, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. 22602/12189/98-4.
g-3301

Maček Marija, Grenwiška 10a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51281.
m-2961

Medakovič Ranko, Gerbičeva 51/A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10211. s-3122

Medved Iztok, Letonjeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 800459,
reg. št. 24373. s-3063

Meglič Klemen, Zbilje 55a, Medvode,
mestno vozovnico št. 44263. g-3243

Megušar Primož, Dolenja vas 97, Selca,
vozno karto Alepour, relacija Dolenja vas -
Železniki. g-3245

Meh Tomaž, Zadobrova 48, Škofja vas,
listino. g-3368

Melavc Drago, Sp. Podbrežje 7, Mozir-
je, vozniško dovoljenje št. 9497. p-3079

Menom Irschad-Ahmed, , Sokolska 101,
Maribor, delovno knjižico št. 16880. m-2943

Merkač Branko, Stražišče 17, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14092, izdala UE Ravner na Koroškem.
g-3041

Meze Edvard, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 76236, S 892636, izdala UE Ljubljana.
s-3144

Mihec Miro, Ljubljanska 7a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73857.
m-2984

Mihelič Bojan, Kidričeva 4, Kranj, Alpe-
tourove vozne karte št. 479705. g-3399

Mihelič Matej, Areška c. 9, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7044.
m-2922

Mikić Obrad, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193363, reg. št. 125452. s-3214

Miljković Dejan, Ulica 28. maja 75, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 1060363, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-3333

Miselj Polona, Bežigrad 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37289. s-3078

Mohor Nejc, Smledniška 106, Kranj, vo-
zovnico Alpetour št. 473869. g-3033

Mohorič Majda, Trboje 119, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 231148,
reg. št. 14503, izdala UE Kranj. g-3103

Mojstrovič Jože, Orehovec 45, Kosta-
njevica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 3415. s-3131

Morano Ludvik, Gabrje 2, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
326446, reg. št. 1205, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-3035

Mrak Marjan, Studenčice 43, Medvode,
spričevalo OŠ Franca Bukovca, Preska, iz-
dano leta 1980/81. s-3025

Mraz Jože, Polje 347, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847295,
reg. št. 88053. s-3160

Mrevlje Kristina, Tabor 30, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-3335

Mujćinović Ahmet, Zolajeva 12, Maribor,
zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano le-
ta 1969/70. m-2950

Mulec Darko, Legen 125, Šmartno, di-
plomo ŠAKC Maribor, izdano leta 1978.
m-2962

Naglič Barbara, Zalaznikova 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002655, reg. št. 201109. s-3346

Nardin Jaka, Majde Vrhovnik 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25500.
s-3336

Nedič Igor, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
indeks Ekonomske poslovne fakultete Mari-
bor, št. 81497276. s-3056

Nemšak Irena, Jablance 7, Zg. Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68105pri
SO MB. m-2927

Nendl Vlasta, Žgečeva 10, Ptuj, diplomo
Srednje druž. šole Ptuj, adm. dejavnost, iz-
dana leta 1984. m-2963

Nikl Kristijan, Igriška ulica 23, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
izdano leta 1970. m-3070

Nosan Judita, Mali vrh pri Šmarju 69,
Šmarje Sap, spričevala 1., 2., 3. in 4. letni-
ka, izdala Gimnazija Vida Janežič Poljane v
ljubljani na ime Vodopivec Judita. s-3339

Novak Pavel, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13754, S 145234, izdala UE Ljubljana.
s-3278

Novinc Tadeja, Idrijska 8 a, Ajdovščina,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22336.
s-3150

Novosel Dejan, Stare sledi 40, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11204,
izdala UE Ravne na Koroškem. s-3234

Ocvirk Franc, Zrinjskega ulica 7, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8104, S 785765, izdala UE Domžale.
s-3341

Oder Irena, Pohorska 18/a Legen, Slo-
venj Gradec, delovno knjižico na ime Tisni-
kar Oder Irena. g-3388

Odlazek Bronja, Endliharjeva 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 41909.
s-3162

Omanovič Đevad, Prisojna ul. 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCIE, št. S
415291. s-3394

Ornik Mira, Velka Vlahoviča 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111532. m-2981

Osredkar Branko, Velika Ligojna 28, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1081, izdala UE Vrhnika. s-3416

Osredkar Janez, Planina nad Horjulom
24, Ljubljana, izpit za nevarne snovi.
s-3284
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Otočan Veljko, Vanganelska 19, Koper,
vozniško dovoljenje. g-3367

Oven Tina, Krivec 71, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 44209. s-3031

Ozimek Andrej, Kovačičeva 1, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2814.
s-3351

Palčič Evelina, Osp 51, Črni vrh, zaključ-
no spričevalo Kovinarske prometne šole Ko-
per, izdano leta 1983. g-3010

Pantić Ivana, Jakčeva 32, Ljubljana, in-
deks Fakultete za družbene vede. s-3043

Papež Barbara, Ob žici 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16764.
s-3259

Pavlica Franka, Plave Vojkova 5, Anho-
vo, vozniško dovoljenje. g-3408

Pejič Tea, Celovška 74, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 910. s-3423

Pejčič Sanja, Povšetova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44422.
s-3119

Pelcl Franc, Osek 96, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9553. m-2972

Penca Jaka, Obrtniška 1, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19545.
s-3359

Pesjak Štefan, Gradnikova 103, Radov-
ljica, spričevalo za poklicnega voznika.
g-3409

Peterc Franc, Šutna 45, Žabnica, vozov-
nico Alpetour. g-3021

Peterka Jožef, S. Koseze 7, Lukovica,
vozniško dovoljenje, št. reg. 1233705.
g-3300

Peternelj Nika, Sr. Bitnje 71, Žabnica,
listino. g-3114

Petkovič Mojca, Pod Srobotnikom 14,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31783, izdala UE Novo mesto. g-3034

Petric Hermina, Zapotok 35, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana št. 13768.
s-3003

Petric Matjaž, Knezov Štradon 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
44687. s-3230

Petrovič Natalija, C. na Dobrovo, Celje,
vozniško dovoljenje. p-3023

Pezdirc Zmago, Celovška 140, Ljublja-
na, vozno karto, izdal LPP. s-3390

Pečjak Leopold, Kovinarska 8/č, Kam-
nik, veteransko izkaznico št. 5095, izdala
UE Kamnik. g-3385

Pečnik Iztok, Kogojeva 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-3263

Pfifer Natalija, Šomat 34, Zgornja Velka,
zaključno spričevalo III. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1996/97. m-2936

Pignar Franc, Lancova vas 89, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
11934, izdala UE Ptuj. g-3311

Pintar Anton, Posavec 25, Podnart, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, Ježica, izdano leta 1975/76. s-3293

Pintar Jože, Žlebič 24, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 6996, izdano v Ribni-
ci. g-3246

Pišek Gregor, Pod Ostrim vrhom 19a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10106, izdala UE Trbovlje. g-3101

Piščanc Andrej, Volčja Draga 11/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-3323

Ploj Branko, Osek 5, Sv. Trojica v Slov.
Gor, spričevalo II. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdno leta 1977/78. m-2938

Podvornik Milka, Istrskega odreda 18,
Portorož, vozniško dovoljenje. g-3094

Polak Bojan, Slovenska cesta 55c, Ljub-
ljana, vozno karto 1716. s-3331

Polanec Zlatka, Zechnerjeva 22, Ptuj,
spričevalo SŠC Ptuj, Srednje družbene,
ekonomske in matematične šole Ptuj, zap.
št. izpita 4, izdano leta 1986. m-2923

Poljak Emir, Bilečanska 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769553,
reg. št. 166486, izdala UE Ljubljana.
s-3412

Popović Goran, Cesta Dveh cesarjev
106G, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 352156, reg. št. 136385.
s-3076

Pori Pavel, Steletova 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 22716. g-3211

Potokar Polona, Ul. padlih borcev 20,
Šempeter, listino. g-3421

Potočar Mateja, Dolenje polje 1, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 179.
s-3038

Potočnik Marta, Strirpnik 17, Selca, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za medicin-
ske sestre-babice, izdano na ime Fojkar
Marta. s-3133

Potrebuješ Silvo, Poljane 3, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 20729.
s-3317

Praprotnik Petra, Klanska 2, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39114.
s-3411

Praprotnik Vitomir, Ljubno 1, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-3013

Praprotnik Vitomir, Ljubno 1, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18849.
g-3393

Pregelj Gašper, Vrhpolje 1d, Vipava, de-
lovno knjižico. g-3186

Prejac Vlado, Orehova cesta 88, Oreho-
va vas, obrtno dovoljenje št.
046878/1006/00-74/1995. m-2973

Prepeluh Klemen, Pot v dolino 41b,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroe-
nergetiko, izdano leta 1990. s-3280

Prevodnik Luka, Brode 19, Škofja Loka,
listino. s-3369

Primožič Bogdan, Trebija 52, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, št. 9315. g-3082

Primožič Pika, Finžgarjeva 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
232000. g-3302

Prinčič Rosana, Gor. Cerovo 15, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29765. g-3387

Ptičak Miha, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43062.
s-3353

Pugelj Marjan, Predstruge 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
13193. s-3324

Punčuh Anita, Ranče 9a, Fram, indeks
Pedagoške fakultete Maribor, št.
61138863. m-2914

Pustinek Bojan, Podvin 1a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
580119. p-3015

Pušenjak Ernest, Ljubljanska 64, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28643.
m-2970

Pučko Jože, Sp. Jakobski dol 44, Ja-
kobski dol, zaključno spričevalo 8. razreda-
Delavske univerze MB, izdano leta 1978.
m-2933

Pšag Tina, Šiška 16, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 44771. s-3294

Ramadan Meta, Tolsti vrh 116, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 12099, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-3026

Rant Stane, Dacarjeva 9, Lesce, delov-
no knjižico. g-3252

Rappelj Anton, Kvedrova cesta 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
768918, reg. št. 20145. s-3350

Ratković Đuro, Pržanjska 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414820, reg. št. 45041. s-3413

Račič Boštjan, Kajuhova 5, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
209744, reg. št. 24764, izdala UE Domža-
le. s-3138

Rejc Jure, M. Blejca 2, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11958, iz-
dala UE Kamnik. s-3055

Rejec Blaž, Metelkov dvor 10, Grosuplje,
kombinirano mesečno vozovnico. s-3264

Rijavec-Baraga Mojca, Trebinjska 3,
Ljubljana, diplomo Pravne fakultete, izdano
na ime Baraga Mojca leta 1970. g-3073

Rikanovič Dušan, Pivola 9, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 60100.
m-2955

Rolih Boštjan, Podgrajska 40, Ilirska Bi-
strica, študentska izkaznica, izdana leta
1997/98. s-3427

Ropret Rok, Delavska 2b, Šenčur, voz-
niško dovoljenje za traktor, št. 1302/97.
g-3020

Rota Mihaela, Gimnazijska 15d, Trbov-
lje, zaključno spričevalo na ime Šmergut
Mihaela. g-3238

Rovan Marjan, Bevkova 14, Ajdovščina,
spričevalo Šole za poklicne voznike v Aj-
dovščini. g-3241

Rozina Dušanka, Kosovelova 28, Zagor-
je, spričevalo Trgovske šole izdano na ime-
Zrim Dušanka leta 1979/80. s-3210

Rozman Bogdan, Slavka Gruma 60, No-
vo mesto, delovno knjižico št. 41168, izda-
noleta 1997. g-3384

Rutar Veronika, Kotnikova 21, Ljubljana,
indeks Medicinske fakultete v Ljubljani, iz-
dan leta 1995. s-3282

Sadek Božidar, Gabrovlje 1, Zreče, voz-
niško dovoljenje. p-3001

Salihovič Asmir, Tavčarjeva 3/b, Jeseni-
ce, listino. g-3218

Salobir Martin, Škarnice 19, Dobje, za-
ključno spričevalo Poklicne kmetijske šole
Šentjur pri Celju, izdano leta 1970. m-2954

Sašek Milan, Zgornja Slivnica 8a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9234. s-3267

Selič Dejan, Rimska 6, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9005, izdala UE
Laško. p-3012

Serebic Jožef, Cesta Iva Buda, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9003.
g-3058

Sečnik Marija, Maroltova 10, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani, izdan
leta 1994. s-3126

Simončič Aleksandra, Cerov log 21,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 35085, izdala UE Novo mesto. g-3305

Sirk Mojca, C. za gradom 10, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5745,
izdala UE Laško. p-3085
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Skerbinek Nada, Škalce 101, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6304. p-3026

Sladič Anton, Koleševa 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol, iz-
dano leta 1974/75. s-3018

Sladič Anton, Koleševa 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1976/77. s-3261

Slatinšek Slavko, Tolsti vrh 161, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6255, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-3254

Slavinec Sonja, Pod Pohorjem 11, Mari-
bor, zaključno spričevalo Trgovske šole Ma-
ribor, izdano leta 1980. m-2945

Sluga Kristina, Mala vas 60, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39513.
s-3147

Sluga Miha, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 41816.
s-3136

Smolej Robert, Podbreg 6, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje št. S 605613.
g-3188

Smolčić Jasmina, Srednje Gameljne
36a, Ljubljana, spričevalo Srednje kemijske
šole, izdano leto 1994/95. s-3356

Smrekar Aleksander, Posavskega 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43018. s-3121

Smrekar Tina, Bergantova 22, Trzin, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, iz-
dano leta 1996. s-3155

Smrtnik Cvetka, Francetova 10, Slovenj
Gradec, diplomo Srednje ekonomske šole
Slovenj Gradec, št. 220, izdano leta
1986/87. g-3314

Snoj Rok, Trg kom. Staneta 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32691.
s-3266

Spasojević Mića, Merčnikova 1A, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-3208

Srpčič Andrejka, Blejska dobrava 127b,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 961326. g-3176

Stanič Egon, Podgrad 95a, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
233416, reg. št. 6088. s-3347

Stankovič Goran, Medno 29, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32606.
s-3016

Stergule Dušan, Liminjanska 93, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Piran. g-3239

Stojanovič Daniela, Peruzzijeva 127a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
DI 45416. s-3292

Stojnšek Branko, Sp. Sečovo 16, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12774. p-3008

Stritih Nataša, Spodnja Bistrica 3, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7895.
g-3401

Stroj Uroš, Begunje 36/a, Begunje, voz-
niško dovoljenje kat. BGH, št. 23687, izda-
la UE Radovljica. g-3247

Suljić Dževad, Cesta 1. maja 63, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
Gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1975. s-3262

Suljkić Darija, Bevkova 12, Ajdovščina,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14656.
s-3355

Surina Tamara, Slovenska 67, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24290, št. S 700875, izdala UE Domžale.
s-3430

Svenšek Srečko, Zagrebška 49, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
22825 pri S Ptuj. m-2926

Svetek Miha, Štepanjsko nabrežje 24 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14196. s-3145

Šajn Franc, Šembije 51, Knežak, voz-
niško dovoljenje, št. S 691599. s-3229

Šercer Žiga, Šlosarjeva 10 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44097.
s-3152

Šimić Dragica, Celestinova 14, Ljublja-
na, zaključno spričevalo OŠ Jože Moškrič,
izdano leta 1977. s-3028

Šimunković Damir, Klemenova 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065232, reg. št. 210029. s-3064

Škarja Marko, Bučarjeva 8, Škofljica, za-
ključno spričevalo Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 1991. s-3269

Šket Marko, Limbuška 48, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 101709.
m-2944

Škrabl Jožefa, Frankolovska 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29990. m-2951

Škrlep Marija, Zvezda 20, Ljubljana, ve-
teransko izkaznico št. 12534. s-3318

Šlibar Silvia, Kovorska 4, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 6686, izdala UE
Tržič. g-3100

Šmarčan Davorin, Praprotnikova 6, Mo-
zirje, dijaško izkaznico Poklicne in tehniške
elektro in računalniške šole. p-3018

Šmigoc Boštjan, Nova vas 93b, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27669. g-3087

Šmon Tomo, Vodriž 6, Podgorje, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strok.
uspos. za pridobitev licence v cestnem pro-
metu št. 604860. g-3313

Šneberger Terezija, Globoko 62, Breži-
ce, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole. g-3079

Šolar Nina, Jalnova 9, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22454.
g-3093

Šoukal Sara, Rožna dolina C. 17/34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40672. s-3017

Šprah Marjana, Čečovje 34, Ravne na
Koroškem, spričevalo št. IV/493. g-3248

Štajdohar Miha, Breznikova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32155.
s-3228

Štanfel Štefan, Podsabotin 5, Kojsko,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
v Novi Gorici. g-3396

Štimac Mirjana, Frankovo naselje 52,
Škofja Loka, spričevalo OŠ Cvetko Golar,
Škofja Loka, izdano leta 1990. g-3242

Štumerger Danica, Trg zbora odposlan-
cev 49, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7809, izdala UE Kočevje. s-3255

Šubelj Franc, Šentpavel 9, Ljubljana,
spričevalo za poklicne voznike, izdala AŠ
Ježica, izdano leta 1977/78. s-3327

Šubic David, Podlubnik 289, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20848. g-3084

Šuc Jadran, Vodnikova cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229819, reg. št. 11530. s-3049

Šuligoj Stanka, Merljaki 66, Miren, listi-
no. g-3419

Šušterič Barbara, Marice Kovačeve 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22576. s-3417

Švigelj Aleš, Breg pri Borovnici 30, Bo-
rovnica, spričevalo Šole za poklicne vozni-
ke motornih vozil Ježica. s-3406

Taskeen Alikhan, Francetova 20, Slo-
venj Gradec, listino. g-3219

Težak Maja, Polanškova 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34893.
s-3129

Teran Frančišek, Kvedrova 14, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1841,
izdala UE Velenje. g-3360

Terbižan Elvis, Dobravlje 10b, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1156995. g-3097

Tome Bernarda, Ulica Štefke Zbašniko-
ve 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688612, reg. št. 101041.
s-3381

Topič Nataša, Knezova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34912.
s-3215

Toplak Peter, Cesta Dolomitskega odre-
da 3, Log pri Brezovici, dijaško mesečno
vozovnico, št. 2628. s-3173

Topolovec Anton, Staneta Severja 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16812. m-2985

Tržan Andrej, Delavska 7, Senovo, voz-
niško dovoljenje. p-3019

Trbižan Alan, Clevelandska 43, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 42888.
s-3154

Turnšek Aleš, Tugomerjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645688, reg. št. 140023. s-3272

Turnšek Robert, Kardeljeva 76, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
45254. m-2928

Urek-Radovanić Alenka, Koseskega 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42203, reg. št. 164516. s-3285

Ušaj Marko, Vrtovin 38, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 784687. g-3303

Ušeničnik Alenka, Rožna dolina C. XI.
št. 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 11222. s-3231

Vadnov Leon, Ul. ob Spomeniku 2, Ko-
per, delovno knjižico. g-3190

Vagner Venčeslav, Aljaževa 24, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico. s-3175

Valjavec Bogdan, Trstenik 20, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806927, reg. št. 31384, izdala UE Kranj.
g-3040

Vežina Čedo, Glem 9, Marezige, voz-
niško dovoljenje št. 29983, izdala UE Ko-
per. g-3398

Veber Sebastjan, Šmartno 45/a, Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 40797.
p-3031

Veberič Franc, Cenkova 11, Cerkvenjak,
delovno knjižico. p-3002

Veberič Franc, Cenkova 11, Cerkvenjak,
priglasitveni list. p-3109

Velkavrh Marjetka, Ziherlova 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732103, reg. št. 82415. s-3004
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Verdel Nada, Plečnikova 12/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BHG, št. 37807,
izdala UE Celje. g-3244

Verlič Nina, Hraše 43b, Smlednik, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2944.
s-3060

Vidergar Klemen, Sp. Koseze 24, Luko-
vica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
578512, izdala UE Domžale. s-3328

Vidmar Janez, Tesarska 5b, Kočevje, de-
lovno knjižico št. 22772, reg. št. 3788.
g-3192

Vild Viktor, M. Kuzmiča 34a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-3021

Viličnjak Marko, Ul. Lili Novy 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933429, reg. št. 176067. s-3344

Vincek Aljoša, Vodenska c. 6, Trbovlje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37031.
s-3329

Vincek Aljoša, Vodenska c. 6, Trbovlje,
vozno karto Slovenskih železnic, št. u-18A,
relacija Trbovlje - Ljubljana. s-3330

Vinko Ksenija, Goce Delčeve 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89775. m-2974

Vičič Valentin, Medenska 24, Ljubljana,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete v Ma-
riboru, izdano leta 1995. s-3089

Vodišek David, Krpanova 3, Izola, spri-
čevalo 2. letnika SKPŠ Koper. g-3400

Vodovnik Jože, Češminova 18a, Dom-
žale, spričevalo o Šoli za voznike motornih
vozil Ježica. s-3066

Vollmeier Ivan Interval s.p., Stara c. 1,
Portorož, odločbo št. 40-877/95, mat. št.
5579153. g-3205

Vovk Viktor, Česnikova 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
141454, reg. št. 12796. s-3030

Vovk Vilko, Suha pri Predosljah 11, Kranj,
spričevalo Šole za poklicne voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1976. s-3380

Vrečar Janez, Reber 13, Škofljica, zava-
rovalno polico 347274, izdala Zavarovalni-
ca Tilia. s-3271

Vrečko Alen, Ul. Nika Šturma 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11383. g-3163

Vrtavec Mateja, Metoda Mikuža 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11789. s-3349

Vuk Denis, Sv. Peter 6, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10984.
g-3201

Zadravec Stanislav, Dekani 286, Deka-
ni, spričevalo OŠ. g-3252

Zagode Mateja, Malečnik 118, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85437.
m-2957

Zagoršek Neža, Dornava 62a, Dornava,
potrdilo o lastništvu delnic. g-3191

Zakrajšek Alojzij, Podbrezje 109, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
360130, reg. št. 28030, izdala UE Kranj.
s-3365

Zakrajšek Radoslav, Ravne 19 v Bohi-
nju, Bohinjska Bistrica, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. 22067. g-3014

Zalar Jernej, Voljčeva 3a, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2437.
s-3270

Zaletelj Stanka, Goliev trg 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 91988,
reg. št. 119453, izdala UE Trebnje. s-3209

Završnik Srečkoš, Veliki Gaber 73, Veli-
ki Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 283626, reg. št. 4921, izdala UE Treb-
nje. s-3123

Zebec Natalija, Kočevarjeva 6, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor leta 1996. m-2940

Zor Valentin, Smledniška 79, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 137156,
reg. št. 1873, izdala UE Kranj. g-3389

Zorc Stanislav, Volčje njive 3, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1031336, reg. št. 7887. s-3279

Zorič Jože, Šišenska 11, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 44830. s-3343

Zorkp Boštjan, Dečkova 54, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-3003

Zovko Ana Marija, Reboljeva 16, LJub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33053. s-3128

Žejn Silva, Malo Ubeljsko 19a, Hrušev-
je, vozniško dovoljenje, št. 3217. p-3022

Žejn Simon, Jačka 2a, Logatec, vozov-
nico št. 480, relacija Logatec - Postojna.
g-3161

Žgank Aleš, Arja vas 28, Petrovče, voz-
niško dovoljenje št. 1026883. p-3013

Žgur Franc, Gaj nad Mariborom 16,
Zgornja Kungota, potni list št. BA 674693,
izdala UE Maribor. p-3374

Žitnik Marjan, Reboljeva 7, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 101057915, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-3005

Živic Boštjan, C. v zajčjo dobravo 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17857. s-3354

Živko Ivan, Trg revolucije 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94567, iz-
dala UE Maribor. m-2939

Žlogar Bojan, Emilja Briola 4/11, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3543,
izdala UE Izola. g-3194

Žmavc Gorazd, Ročica 41, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4582.
m-2964

Žnidar Branimir, Stanetinci 43, Lenart v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9459. m-2915

Žnidar Vesna, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21317.
s-3391

Žnidarič Suzana, Trubarjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83682.
m-2983

Žnidaršič Jože, Ljubljanska 11, Postoj-
na, listino. g-3115

Žohar Matej, Kersnikova 50, Celje, štu-
dentsko izkaznico št. 81510627. m-2929

Žumer Aleksander, Drstelja 13, Destr-
nik, spričevalo OŠ 1992/93 št. spričevala
63/93, mat. list 429/2. m-2924
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