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Uradne objave

Sodni register

 CELJE

Rg-100633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02708 z dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CALZE, podjetje za noga-
vičarstvo, zastopanje in trgovino, d.o.o.,
Breg 36b, Polzela, sedež: Breg 36b,
3313 Polzela, pod vložno št. 1/04846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5681227
Osnovni kapital: 2,119.831 SIT
Ustanovitelj: Hriberšek Zdene, Polzela,

Polzela 210, vstop 12. 10. 1992, vložek
2,119.831 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KOPER

Rg-101541
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00539 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Podjetje za inženiring in
trgovino EDLIT, d.o.o., Brezovica 2 - Slo-
vensko Gračišče, sedež: Brezovica 2,
6272 Gračišče, pod vložno št.
1/03299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5649307
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT.
Ustanovitelja: Ojo Veselko in Ojo Tatja-

na, oba iz Kopra, Pobeška 45, Prade, vsto-
pila 19. 3. 1992, vložila po 5,000.000 Sit,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,

plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6110 Pomorski promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-101553
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01110 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ABITAT, posredništvo, tr-
govina, d.o.o., Piran, Obzidna 2, sedež:
Obzidna 2, 6330 Piran, pod vložno št.
1/03418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nika, spremembo družbene pogodbe z dne
21. 12. 1994 ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5667402
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-

mitali Loretta, razrešena 21. 12. 1994 kot
pomočnica direktorja; prokuristka Funčič
Marija, Koper, Jenkova 1, imenovana
21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.
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Pri dejavnosti: 67.13: samo menjalnice
in zastavljalnice.

Rg-110877
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00332 z dne 7. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani: spremembo imena, sede-
ža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5943922
Firma: INŠTITUT ZA KULTURNE STIKE

– Institute for Cultural Links, Portorož,
Seča 178

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA KUL-
TURNE STIKE – IKS PORTOROŽ

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6320 Portorož, Seča 178
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanoviteljica: Valenčič Jelka, izstop 5. 4.

1996; Valenčič Jana, Ljubljana, Novi trg 6,
vstop 6. 1. 1995, vložek 6.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Valenčič Jana, imenovana 6. 1.
1995, zastopa inštitut brez omejitev; zastop-
nica Valenčič Jelka, razrešena 5. 4. 1996
kot namestnica direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/26980/00 s firmo: INŠTITUT
ZA KULTURNE STIKE – INSTITUTE FOR
CULTURAL LINKS, Ljubljana, Novi trg 6.

LJUBLJANA

Rg-200072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07329 z dne 6. 1. 1998 pri subjektu
vpisa GOP TRNOVO, gradbeno obrtno
podjetje, d.o.o., Mirje 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek likvi-
dacijskega postopka, spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5072085000
Firma: GOP TRNOVO, gradbeno obrt-

no podjetje, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: GOP TRNOVO , d.o.o.

– v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Klančar Marjeta, Gregorka Pavel in Ober-
majer Janez, vsi razrešeni 23. 12. 1997,
likvidator Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva
ulica 9, imenovan 23. 12. 1997.

Sklep skupščine z dne 23. 12. 1997 o
začetku redne likvidacije.

MURSKA SOBOTA

Rg-113848
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00521 z dne 10. 10.
1997 pri subjektu vpisa WOLF, trgovsko
podjetje Skakovci, d.o.o., sedež: Skakov-
ci 35, 9261 Cankova, pod vložno št.
1/01698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693896
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wolf Drago, Cankova, Ska-

kovci 35, vstop 5. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wolf Drago, imenovan 5. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610

Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-113876
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00900 z dne 25. 8.
1997 pri subjektu vpisa FLORES, Podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, Pe-
tanjci, d.o.o., sedež: Petanjci 39, 9251
Tišina, pod vložno št. 1/01041/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5532230
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kofjač Franc in Kofjač Ma-

rija, oba Tišina, Petanjci 39, vstopila 10. 9.
1991, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kofjač Franc, imenovan 10. 9. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kofjač Marija, imenovana 10. 9. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za trgovino
na drobno ter izvoz in uvoz po vseh trgov-
skih strokah nomenklature trgovskih strok z
živilskimi in neživilskimi izdelki, razen zdra-
vil, strupov in orožja.

Rg-113888
Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  je

s  sklepom  Srg  št.  96/00436  z  dne
24. 9. 1997 pri subjektu vpisa RADEN-
SKA-EKOSS, Podjetje za stanovanjsko,
komunalno in ekološko dejavnost, Ra-
denci, d.o.o. sedež: Zdraviliško naselje
14, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, poslovnih deležev, dejavnosti in
pooblastil poslovodje – direktorja s temile
podatki:

Matična št.: 5529522
Sedež: 9252 Radenci, Zdraviliško na-

selje 14
Osnovni kapital: 46,488.000 SIT
Ustanovitelja: Zdravilišče Radenska,

družba za opravljanje dejavnosti turizma,
polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih
pijač in proizvodnja polnilne in pakirne opre-
me, d.d., Radenci, Zdraviliško naselje 14,
vstop 9. 4. 1991, vložek 10,164.986,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zdravilišče
Radenska, družba za opravljanje dejavnosti
turizma, polnitev mineralnih voda in brazlko-
holnih pijač in proizvodnja polnilne in pa-
kirne opreme, d.d., Radenci, Zdraviliško na-
selje 14, vstop 12. 12. 1996, vložek
36,323.013,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukič Ivan, Radenci, Dalmatinova 3,
razrešen 12. 12. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki je dolžan pridobiti pred-
hodno soglasje ustanovitelja za naslednje
posle: investicije, ki niso potrjene in spreje-
te v letnem planu dela; ustanovitev novih in
spremembe obstoječih bančnih povezav;
najetje posojil in kreditov, ki niso zajeti v
letnem planu; spremembo splošnih načel
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poslovne politike in spremembe poslovnih
pogojev; dajanje poroštva in obremenitev
premoženja s hipoteko ter prevzemanje dru-
gih obveznosti; pravne posle tekočega po-
slovanja, katerega obligacije za posamezne
primere presegajo 5% osnovnega kapitala
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urajanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 20400 Proizvodnja
lesene embalaže; 25220 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 41000 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in

drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93030
Druge storitve za nego telesa.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-116291
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00452 z dne 11. 11.
1997 pod vložno št. 1/02318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1214861
Firma: PLETILSTVO IVANIČ, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PLETILSTVO IVANIČ,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: PLETILSTVO

IVANIČ, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Nem-

čavci 1/d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanič Štefan, Ljubljana, Pot

v Goričico 7, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivanič Štefan, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s teksilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo.

SLOVENJ GRADEC

Rg-108896
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00174 z dne 5. 6.
1997 pri subjektu vpisa KOJZEK, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Javnik 31, 2363 Podvelka pod vlož-
no št. 1/05826/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v k.d.,
spremembo firme, skrajšane firme, prav-
noorganizacijske oblike, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5625254

Firma: KOJZEK, trgovska in proizvod-
na družba, k.d.

Skrajšana firma: KOJZEK k.d.
Pravnoorganizacijska oblika: komandit-

na družba
Ustanovitelja: Kojzek Maks, Podvelka,

Javnik 31, izstopil iz d.o.o., 22. 4. 1997 in
vstopil v k.d. kot komplementar, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem ter
en komanditist, vstopil 22. 4. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kojzek Maks, razrešen 22. 4. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Reber-
nik Robert, Podvelka, Javnik 32, imenovan
22. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
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stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463  Trgovina  na  drobno  z  gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen

dejavnosti “prodaje farmacevtskih izdelkov”,
pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.” družba opravlja vse razen dejavnosti
“z orožjem in strelivom”.

Rg-108902
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 96/00297 z dne 22. 5.
1997 pri subjektu vpisa TIO, tekstilna in-
dustrija Otiški vrh, d.d., sedež: Otiški vrh
53, 2373 Šentjanž pri Dravogradu pod
vložno št. 1/00375/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5036577
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-

sednik uprave Vergles Marjan, razrešen
9. 12. 1996, predsednik uprave Kastivnik
Boris, Ravne na Koroškem, Javornik 44, ime-
novan 9. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; članica uprave Jež Irena, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 43, imenovana 26. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; članica
uprave Volčanšek Marija, Ravne na Ko-
roškem, Brdinje 89, imenovana 26. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108907
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 96/00285 z dne 12. 6.
1997 pri subjektu vpisa VITA-MER, podjet-
je za elektronske meritve in ekonomske
storitve, d.o.o., sedež: Pod Perkolico 52,
2360 Radlje ob Dravi pod vložno št.
1/03125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 16. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5424046
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen de-
javnosti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.

Rg-111825
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00078 z dne 25. 8.

1997 pod vložno št. 1/09551/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1122312002
Firma: DISKONT-FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., podružnica Interspar Vič
Skrajšana firma: DISKONT-FRIZER,

d.o.o., podružnica Interspar Vič
Pravnoorganizacijska oblika: domača po-

družnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomažičeva

ulica n.h.
Ustanovitelj: Diskont-frizer, frizerske sto-

ritve, d.o.o., Mežica, Partizanska 14, vstop
5. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Potočnik Meta, Slovenj Gradec,
Legendska cesta 48, imenovana 5. 2.
1997, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1997:
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov.

Rg-112507
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00147 z dne 22. 9.
1997 pri subjektu vpisa META, predelava
kovin, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Straže 78, 2382 Mislinja pod vložno št.
1/06465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 20. 3. 1997 ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5661340
Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
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mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-114421
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00227 z dne 5. 11.
1997 pri subjektu vpisa MERX, sestavljeno
podjetje-Košenjak Dravograd, turistič-
no-gostinsko podjetje, p.o., sedež: Meža
3, 2370 Dravograd pod vložno št.
1/00433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane
firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, tipa zastopanja, raz-
širitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5001102
Firma: MERX TRABERG, turizem in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MERX TRABERG,

d.o.o.
Pravnoorganizacijska oblika: družba z

omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 71,877.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 14. 3. 1997,
vložek 7,188.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 14. 3. 1997, vlo-
žek 7,188.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 14. 3. 1997,
vložek 17,392.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bratina-Šinigoj Mateja, Ravne na
Koroškem, Čečovje 24, vstop 14. 3. 1997,
vložek 599.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kričej Bojan, Ravne na Koroškem,
Čečovje 13, vstop 14. 3. 1997, vložek
1,286.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jošt Milena, Ravne na Koroškem, Tolsti
vrh 197, vstop 14. 3. 1997, vložek
2,972.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rakovnik Vincenc, Vuzenica, Elektrar-
niško naselje 17, vstop 14. 3. 1997, vlo-
žek 859.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jovič Dragan, Dravograd, Pod gra-
dom 26, vstop 14. 3. 1997, vložek
548.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vimer Vida, Dravograd, Mariborska cesta

108, vstop 14. 3. 1997, vložek 333.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bobovec
Silva, Dravograd, Robindvor 47, vstop
14. 3. 1997, vložek 592.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Erjavc Jurij, Dravo-
grad, Trg 4. julija 51, vstop 14. 3. 1997,
vložek 1,286.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gregorek Nino, Muta, Ob Bistrici
38, vstop 14. 3. 1997, vložek 643.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lampret Bran-
ko, Dravograd, Vič 35, vstop 14. 3. 1997,
vložek 358.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lužnik Darinka, Šentjanž pri Dravo-
gradu, Otiški vrh 120, vstop 14. 3. 1997,
vložek 358.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pšeničnik Ivanka, Dravograd, Ro-
bindvor 46, vstop 14. 3. 1997, vložek
263.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šuler Marica, Prevalje, Trg 64, vstop 14. 3.
1997, vložek 497.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šmuc Silvo, Dravograd, Me-
ža 156/a, vstop 14. 3. 1997, vložek
2,371.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ravnjak Marija, Dravograd, Pod gradom
53, vstop 14. 3. 1997, vložek 314.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Napečnik Du-
šan, Slovenj Gradec, Rozmanova ulica 1,
vstop 14. 3. 1997, vložek 536.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Simič Milomir-
ka, Dravograd, Trg 4. julija 27, vstop 14. 3.
1997, vložek 314.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Goleš Vladimir, Dravograd,
Trg 4. julija 27, vstop 14. 3. 1997, vložek
408.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kupljen Anka, Dravograd, Mariborska cesta
35/b, vstop 14. 3. 1997, vložek 358.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gerkšič Ire-
na, Dravograd, Vič 19, vstop 14. 3. 1997,
vložek 548.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brajnik Vera, Dravograd, Meža
136, vstop 14. 3. 1997, vložek 358.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Felc Ani-
ca, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 5,
vstop 14. 3. 1997, vložek 314.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Božič Alojzija,
Dravograd, Mariborska cesta 61, vstop
14. 3. 1997, vložek 358.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šimunič Zoran, Me-
žica, Leška cesta 13, vstop 14. 3. 1997,
vložek 1,842.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bajrami Nada, Dravograd, Meža
154, vstop 14. 3. 1997, vložek 358.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vožič Vla-
sta, Slovenj Gradec, Tomšičeva 49, vstop
14. 3. 1997, vložek 610.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Matjaž Marija, Dra-
vograd, Trg 4. julija 27, vstop 14. 3. 1997,
vložek 289.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Faenrich Bernarda, Dravograd, Ma-
riborska cesta 33, vstop 14. 3. 1997, vlo-
žek 270.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Faenrich Anton, Dravograd, Maribor-
ska cesta 33, vstop 14. 3. 1997, vložek
293.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poročnik Ivanka, Dravograd, Ribiška pot 4,
vstop 14. 3. 1997, vložek 270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šimunič Albina,
Mežica, Leška cesta 13, vstop 14. 3. 1997,
vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grubelnik Elizabeta, Vuzenica, Sve-
ti vid 50, vstop 14. 3. 1997, vložek
358.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korat Angela, Trbonje, Danijel 85, vstop
14. 3. 1997, vložek 351.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vrtič Anton, Dravo-

grad, Trg 4. julija 39, vstop 14. 3. 1997,
vložek 7,231.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Praprotnik Robert, Dravograd, Ma-
riborska cesta 2, vstop 14. 3. 1997, vložek
267.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perjet Dragica, Dravograd, Goriški vrh
24/b, vstop 14. 3. 1997, vložek 365.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poderčnik
Matilda, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh
167, vstop 14. 3. 1997, vložek 786.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pajk Nada,
Dravograd, Meža 154/b, vstop 14. 3.
1997, vložek 358.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Felc Milan, Šentjanž pri Dra-
vogradu, Otiški vrh 5, vstop 14. 3. 1997,
vložek 289.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sagernik Marija, Šentjanž pri Dra-
vogradu, Otiški vrh 142, vložek 14. 3.
1997, vložek 3,016.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stražišnik Renata, Šentjanž
pri Dravogradu, Otiški vrh 157, vstop 14. 3.
1997, vložek 175.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rudl Jožef, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, Turiška vas 21, vstop 14. 3.
1997, vložek 1,159.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gologranc Štefanija, Dravo-
grad, Robindvor 39, vstop 14. 3. 1997,
vložek 351.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Navodnik Romana, Šentjanž pri
Dravogradu, Otiški vrh 134, vstop 14. 3.
1997, vložek 351.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Strmčnik Marija, Dravograd,
Koroška cesta 16, vstop 14. 3. 1997, vlo-
žek 351.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šelih Magdalena, Dravograd, Meža
155, vstop 14. 3. 1997, vložek 351.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miklavc Jo-
žef, Radlje ob Dravi, Vorančeva ulica 6, vs-
top 14. 3. 1997, vložek 351.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Černe Danica,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 142,
vstop 14. 3. 1997, vložek 351.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrtič Marija,
Dravograd, Trg 4. julija 39, vstop 14. 3.
1997, vložek 351.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jošt Angela, Ravne na Ko-
roškem, Zelenbreg 20/a, vstop 14. 3.
1997, vložek 351.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vrtič Marjan, Šentjanž pri Dra-
vogradu, Šentjanž pri Dravogradu, vstop
14. 3. 1997, vložek 351.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sagernik Edvard,
Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 142,
vstop 14. 3. 1997, vložek 307.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sagernik Tatja-
na, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 142,
vstop 14. 3. 1997, vložek 83.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrtič Anton, razrešen 14. 3. 1997 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
podjetje kot začasni direktor, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, št. LP 01099/01154-1997/JM,
z dne 30. 5. 1997.

Rg-114673
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00358 z dne 13. 11.
1997 pod vložno št. 1/09567/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1215132
Firma: GALLOB, svetovanje in vode-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: GALLOB, d.o.o.
Pravnoorganizacijska oblika: družba z

omejeno odgovornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Celovška 1
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelja: Bornšek Gorazd, Maribor,

Borštnikova 100, vstop 28. 8. 1997, vlo-
žek 880.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zrelec Aleksandra, Maribor, Gregor-
čičeva 33, vstop 28. 8. 1997, vložek
880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bornšek Gorazd, imenovan 28. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Zrelec Aleksandra, imenovana
28. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,

tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. “družba opravlja vse razen
dejavnosti “pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov;” pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” družba opravlja vse, razen
dejavnosti “z orožjem in strelivom;” pri de-
javnosti pod šifro 74.12 “računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje” družba opravlja vse razen
“revizijske dejavnosti;” in dejavnosti pod ši-
fro 74.14 “podjetniško in poslovno svetova-
nje”, družba opravlja vse dejavnosti razen
“arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-115392
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00282 z dne 3. 12.
1997 pri subjektu vpisa RO-PLAST, trgov-
sko in proizvodno podjetje ter storitve,
d.o.o., sedež: Gosposvetska 3, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/05271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 30. 6. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5881617

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
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skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74820 Pakiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.80 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. družba opravlja vse razen “z
orožjem in strelivom” pri dejavnosti pod ši-
fro 74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”,
družba opravlja vse razen “revizijske dejav-
nosti”.

Rg-115393
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00284 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa SARDONIKS, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Brdinje 85, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/05207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe dne 20. 6. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5597307
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno

ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 29550 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 34200 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina

na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 73400 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse
razen dejavnosti “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”, pri dejavnosti pod šifro 52.488
“Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.”, družba opravlja vse, ra-
zen dejavnosti “z orožjem in strelivom”, pri
dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje”, družba opravlja vse ra-
zen “revizijske dejavnosti”; 74.140 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje”, družba oprav-
lja vse, razen dejavnosti “arbitraža in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci”.

Rg-115396
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00222 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa EXTRA, trgovina,
zastopstva, svetovanje, d.o.o., sedež:
Pod gonjami 43, 2391 Prevalje, pod vlož-
no št. 1/03983/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 15. 5. 1997 uskaldi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5496187
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
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no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računskih naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Po-
sredništvo, socializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse ra-
zen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri
dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.”, družba opravlja vse, razen dejavnosti
“z orožjem in strelivom”.

Rg-115604
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00295 z dne 9. 12.
1997 pri subjektu vpisa MIKLAVC JO-MI,
proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Vorančeva 6, 2360
Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/09100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5836158
Ustanoviteljica: Miklavc Mihaela, Radlje

ob Dravi, Vorančeva 6, vstop 11. 1. 1994,
vložek 1,566.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Miklavc Jožef, izstop 17. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 25130 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-

jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n..

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse
razen dejavnosti “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”, pri dejavnosti pod šifro 52.488
“Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.”, družba opravlja vse, ra-
zen dejavnosti “z orožjem in strelivom”; pri
dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje”, družba opravlja vse ra-
zen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti
pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno
svetovanje”, družba opravlja vse, razen “ar-
bitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-115605
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00309 z dne 9. 12.
1997 pri subjektu vpisa TUS-PREVENT,
družba za proizvodnjo konfekcije in
sredstev zaščite pri delu, d.d., sedež: Ki-
dričeva 6, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/01582/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo uprave, čla-
nov nadzornega sveta in statuta družbe z
dne 8. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5036488
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Član uprave Kozmus Jože, Slovenj Gradec,

Pameče 302, razrešen 8. 7. 1997 in ime-
novan za predsednika uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev; član uprave Fale Go-
razd, Prevalje, Perzonali 5, razrešen 8. 7.
1997 in ponovno imenovan za člana upra-
ve, ki zastopa družbo v okviru posameznih
področij poslovanja, za katera je poob-
laščen s strani predsednika uprave; član
uprave Popovič Damir, Slovenj Gradec,
Ronkova 16, razrešen 8. 7. 1997 in ponov-
no imenovan za člana uprave, ki zastopa
družbo v okviru posameznih področjih po-
slovanja, za katera je pooblaščen s strani
predsednika uprave: član uprave Vesel Vla-
dimir, Slovenj Gradec, Tomšičeva 7, razre-
šen 8. 7. 1997 in ponovno imenovan za
člana uprave, ki zastopa družbo v okviru
posameznih področij poslovanja, za katera
je pooblaščen s strani predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta: Zemljič Božo,
Mežnarc Zdravko, Hojnik Albin, Rajzer Ru-
dolf, Primožič Alenka in Konečnik Avgust,
vsi izstopili 8. 7. 1997; Zemljič Božo, Mež-
narc Zdravko, Golubič Miro in Hojnik Albin,
vstopili 8. 7. 1997.

Rg-115960
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00289 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa BISTRA, gostinsko
podjetje, p.o., Čečovje 5, 2390 Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/01405/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastniškega preoblikovanja, spre-
membo firme, skrajšane firme, pravnoorga-
nizacijske oblike, osnovnega kapitala, druž-
benikov dejavnosti tipa zastopanja, nadzorni
svet ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5002974
Firma: BISTRA, gostinsko podjetje,

d.d.
Skrajšana firma: BISTRA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 101,732.000 SIT
Ustanovitelji: SOZD Merx – gostinsko

turistična delovna organizacija, Hoteli go-
stinstvo, n.sol.o. TOZD gostinstva in turiz-
ma, n.sub.o Ravne na Koroškem, izstop
27. 2. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Gregorčičeva 25; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 27. 2.
1997, vložili po 10,173.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 27. 2. 1997, vložek 39,397.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 27. 2. 1997, vložili
20,347.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 27. 2. 1997, vložili 21,642.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šivec Branivoj, Slovenj Gradec, Ja-
skova ulica 6, razrešen 5. 3. 1997 in prav-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo kot začasni direktor brez omejitev in po-
samično.

Člani nadzornega sveta: mag. Tomelj
Branko, Brodnik Drago in Kotnik Irena, vsi
vstopili 27. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
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delki; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo, št. LP
01075/01203-1997/BR, z dne 2. 7.
1997.

Rg-115961
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s skle-

pom Srg št. 97/00219 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa TREIBACHER AUERMET,
podjetje za proizvodnjo vakumskih zlitin,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pod vložno št.
1/09521/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, po-
slovnega deleža in akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5947472
Osnovni kapital: 90,120.896,43 SIT
Ustanovitelji: Treibacher Auermet,

A-9339 Treibach-Althofen, Auer-von-Wels-
bach-Strasse 1, vstop 9. 5. 1996, vložek
90,120.896,43 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

 LJUBLJANA

Srg 14797/94 Rg-17
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba TRIS – TRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Langusova 8, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miran Steiner, Ažmanova
14, Ljubljana in Feliks Jug, Potrčeva 8, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998

Srg 7256/96 Rg-18
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba CAT’S POLJANŠEK IN PART-
NERJI, trgovina in zastopstvo, d.n.o.,
Domžale, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Poljanšek Milena in Po-
ljanšek Ivan, oba Savska 47a, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 3.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na Poljanšek Mileno v znesku 2.000 SIT in
Poljanšek Ivana v znesku 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1997

Srg 6542/96 Rg-19
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

PERSPEKTIVA, družba za upravljanje,
pridobivanje, oddajanje in trženje nepre-
mičnin, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 31,
reg. št. vl. 1/24956/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stanovanjski sklad RS,
Ljubljana, Poljanska c. 31, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 1997

Srg 6674/96 Rg-20
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba LIEBSCHER CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana, Družba za podjetniško
in davčno svetovanje, prej: HOLDING

SERVICE, d.o.o., holding in podjetniško
svetovanje ter organizacija podjetja,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/19148/00, prene-
ha po sklepu skupščine z dne 20. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Liebscher dr. Christoph Her-
wig, Paris-Lodronstrasse št. 19, Salzburg, Av-
strija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 1998

MARIBOR

Srg 770/95 Rg-13
Družba ORKATRANS, transport in tr-

govina, d.o.o., Jamova 13, Maribor, reg.
št. vl. 1/6743-00, katere ustanovitelj je Go-
lob Dušan, Jamova 13, Maribor, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 22. 6. 1995 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Golob Du-
šan.

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
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 1996

Srg 5768/94 Rg-14
Družba Podjetje za trgovske, storitve-

ne in gostinskoturistične dejavnosti IM-
PULZ, d.o.o., Cankarjeva 5, Zg. Polska-
va, reg. št. vl. 1/1868/00, katere ustanovi-
telja sta Plajh Branko, Ulica oslobođenja 4,
Ozalj in Plajh Dijana, Cankarjeva 5, Zg. Pol-
skava, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
28. 12. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Plajh Bran-
ko in Plajh Dijana.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995

Srg 3431/94 Rg-15
Družba TRANS TRADING, trgovsko

podjetje, d.o.o., Slovenska Bistrica, Ti-
tova 8, reg. št. vl. 1/2382-00, katere usta-
novitelj je Polanec Emil, Slovenska Bistrica,
Titova 8, preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Polanec
Emil.

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
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995

Srg 40/98 Rg-16
Družba HEUREKA, prevoz blaga in sto-

ritve, d.o.o., Spodnji Slemen 40/1, Sel-
nica ob Dravi, reg. št. vl. 1/5158-00, ka-
tere družbenik je Ciglar Luka, Spodnji Sle-
men 40/1, Selnica ob Dravi, po sklepu
družbenika z dne 13. 1. 1998 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Ciglar
Luka.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 1998

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-135/93-05 Ob-520
Neodvisnost – Konfederacija novih

sindikatov Slovenije se poleg dejavnosti,
določenih z odločbama tukajšnjega minis-
trstva št. 121-02-135/93, z dne 23. 11.
1993 in št. 121-02-135-1/93-03 z dne 24.
11. 1994, določi kot reprezentativni sindikat
v dejavnosti proizvodnje usnja in usnjenih
izdelkov.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-15/97-3 Ob-488
Pravila  sindikata  DVG  Lift  Servis,

Ljubljana,  Parmova  53,  sprejeta  na
ustanovnem zboru dne 3. 11. 1997 se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izposta-
va Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov, št. 15/97 dne 31. 12.
1997.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

I D 2/92-12 R-13
Antoinette Lucich, roj. 10. 4. 1897, hče-

ri Johna, umrli 7. 5. 1986, nazadnje stanu-
joči v Minnesoti, St. Louis, 631 South
Broadway Street, Gilbert, drž. ZDA je umrla
in napravila oporoko. Kot zakoniti dediči pri-
dejo v poštev otroci zapustničinega brata
Lap Mihe, Lap Jožeta, Lap Toneta in Lap
Franceta, ki se vsi nahajajo neznano kje,
oziroma so verjetno v Ameriki.

Sodišče poziva zgoraj navedene dedi-
če, to je otroke zapustničinih bratov Lap
Mihe, Lap Jožeta, Lap Toneta in Lap Fran-
ceta ter morebitne druge dediče, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Re-
publike Slovenije priglasijo svoje pravice do
zapuščine.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 470/97 R-8
To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-

tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Nata-
lije Šebenik iz Ljubljane, Tržaška 266, zop-
er toženo stranko Erika Jenka iz Ljubljane,
Einspielerjeva 2b, na predlog tožnice za
postavitev začasnega zastopnika sklenilo:

razreši se začasna zastopnica Bojana
Klemenčič-Škodič.

Toženi stranki se kot začasna zastopni-
ca postavi Tadeja Borinc-Zebič, strokovna
sodelavka pri Okrožnem sodišču v Ljublja-
ni, Tavčarjeva 9.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ta ali njen pooblaščenec ne
bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler
ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 1998

I P 88/97 R-10
To sodišče je po sodnici Poloni Marjetič-

Zemljič v pravdni zadevi tožene stranke Bo-
jana Valančiča, Vrečkova 3, Kranj, ki ga
zastopa Franc Bucik, odvetnik v Ljubljani,
proti toženi stranki Slavku Đorđeviču, Ulica
bratov Učakar 54, Ljubljana, zaradi plačila
15.000 DEM s pp, na podlagi določila 84.
člena zakona o pravdnem postopku (v na-
daljevanju ZPP) sklenilo:

Slavku Đorđeviču, Ulica bratov Učakar
54, Ljubljana, se v pravdni zadevi opr. št. I P
88/97 postavlja začasna zastopnica Vanja
Klavora, strokovna sodelavka Okrožnega
sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo v navedeni pravd-
ni zadevi zastopala toženo stranko, dokler
ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 1998

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/97-2 R-9
To sodišče v skladu z določili 111. člena

zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.
33/95) izdaja naslednji oklic o uvedbi
postopka nastavitve dela zemljiške knjige v
k. o. Gabrje ob Vipavi (za parc. št. 433).

Poizvedbe glede pravic na navedeni
parceli se bodo opravljale v času od 1. 2.
1998 dalje od 9. do 12. ure v prostorih
Okrajnega sodišča v Novi Gorici – Zemljiš-
ka knjiga.

Poizvedb naj se udeležijo vsi lastniki in
posestniki nepremičnine, ki je zgoraj
navedena ter ostali, ki imajo pravno korist,
da se ugotovijo, vpišejo in ohranijo njihove
pravice.

Tisti, ki imajo na tej parceli zastavne,
služnostne ali druge pravice, primerne za
knjižni vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo,
da se vpišejo v zemljiško knjigo kot stara
bremena.

Prijave teh pravic je treba podati pisno
ali ustno na zapisnik v času od 1. 2. 1998
do 2. 3. 1998 pri Okrajnem sodišču v Novi
Gorici v prostorih zemljiške knjige, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.

Posestniki zemljišča in drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma
priložiti prijavam v izvirniku ali prepisu vse
spise, izpiske iz zemljiške knjige, sodne
odločbe ali druge listine, s katerimi razpola-
gajo.

V poizvedovalnem postopku bo sodišče
zbralo podatke o nepremičnini, podatke o
osebah, za katere se po znanih podatkih
predpostavlja, da so nosilci pravic na ne-
premičnini in podatke o njihovih pravicah
ter omejitvah, ki se nanašajo na te pravice.

Po končanem poizvedovalnem postop-
ku bo sodišče razgrnilo ugotovljene po-
datke.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 42/97 S-58
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Kompas Hertz
Rent-a-car, d.d., Ljubljana, Celovška
206, Ljubljana, s sklepom opr. št. St.
42/97 z dne 23. 1. 1998 v upniški odbor
dodatno imenovalo:

– Avtohišo Claas, d.d., Ljubljana, Leta-
liška c. 16, Ljubljana,
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– Zavarovalnico Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1998

St 45/97 S-59
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Rog, p.o., Ljubljana, Leta-
liška 29 za dne 24. 2. 1998 ob 9. uri v
sobi 368 tega sodišča.

Upniki  si  lahko  predlog  načrta  finanč-
ne reorganizacije ogledajo pri sodišču v
sobi 312 in 313, med uradnimi urami v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 1998

St 50/97 S-60
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP Klima Montaža, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 58 za dne 10. 3. 1998
ob 10. uri v sobi 368 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 1998

St 11/97 S-61
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 11/97 z dne 15. 1. 1998
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom NOVOLES – BOR, Mize in le-
seni polproizvodi, d.o.o., Krško, Le-
skovškova cesta 4, Krško.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku  30 dni  po  izteku  roka  za  prijavo
terjatev.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Bohor, Žaga in furnirnica, d.d., Leona

Dobrotnika 9, Šentjur pri Celju;
– Color, Industrija sintetičnih smol, barv

in lakov, Medvode, Cesta komandanta Sta-
neta 4, Medvode;

– Posavje, Trgovina in gostinstvo na de-
belo in drobno Brežice, d.d., Brežice;

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
OE Krško, Trg Matije Gubca 3, Krško,

– NOVOLES, Ploskovni elementi Treb-
nje, d.o.o., Pohištveni polproizvodi, Račje
selo 24, Trebnje;

– SKB Banka, d.d., Novo mesto,
– Novoles, Lesna industrija Straža, d.d.,

Na žago 6, Straža pri Novem mestu;
– Mercator Preskrba, d.d., Krško;
– Štalekar Aleksander – predstavnik de-

lavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 1998

St 15/97-5 S-62
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/97 z dne 26. 1. 1998 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Alples Stroje-
gradnja, d.o.o., Železniki, Češnjica 48D,
Železniki.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Veljka Jana, Mestni trg 38, Škofja Loka.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo 29. 5. 1998 ob 9. uri v sobi 112 tukajš-
njega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 1. 1998

Št 40/97 S-63
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 40/97 sklep z dne 26. 1. 1998:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Finomehanika, p.o., Celje, Koc-
bekova 3, Celje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Kos Tomaž, dipl. ek., Spodnje Gorče 8,
Braslovče.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba vlo-
žiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
22. aprila 1998 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 26. 1.
1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 1. 1998

St 43/97 S-64
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 43/97 sklep z dne 21. 1. 1998:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ko-

plast Mizarstvo, d.o.o., Tovarniška cesta
2, Slovenske Konjice, se začne in takoj
zaključi.

II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.

III. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

IV. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Koplast Mizarstvo, d.o.o.,
Tovarniška cesta 2, Slovenske Konjice, iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 1998

St 22/95 S-65
To sodišče je s sklepom St 22/95 z dne

19. 6. 1996 zaradi prodaje stečajnega dolž-
nika kot pravne osebe ustavilo stečajni po-
stopek zoper stečajnega dolžnika Brest Ma-
siva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica – v ste-

čaju in ga nadaljevalo zoper stečajno maso.
S sklepom z dne 16. 1. 1998 pa je zaključilo
tudi postopek zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 1998

St 47/97 S-66
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 47/97 sklep z dne 27. 1. 1998:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Gorenje Toplotne črpalke, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

III. Odredi se objava začetka sečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upniki pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. maja 1998 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 27. 1.
1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 1. 1998

St 21/97 S-67
To sodišče je s sklepom opr. št. St

21/97 z dne 29. 1. 1998 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom TRO to-
varna rezalnega orodja, d.d.

Odslej firma glasi: TRO tovarna rezalne-
ga orodja, d.d. – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mi-
ran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka
objavljen v Uradnem listu RS, in sicer v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. aprila 1998 ob 9. uri v sobi št. 28, tega
sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, dne 29. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 1. 1998

St 19/90 S-68
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

19/90, dne 29. 1. 1998 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom IMP Elektrokovi-
nar, proizvodnja, montaža, energetika,
ekologija, p.o., Rogozniška 14, Ptuj – v
stečaju. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 1. 1998
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St 42/97 S-69
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 42/97 sklep z dne 29. 1. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Fiori, Pletenine, tekstil, d.o.o., Ce-
lje, Opekarniška 6, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Kos Tomaž dipl. ek., Spodnje Gorče 8,
Braslovče.

Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano takso.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. aprila 1998 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic  o  začetku  stečajnega  postopka
je  bil  nabit  na  oglasno  desko  dne
28. 1. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 1998

St 2/95-291 S-70
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/95

z dne 29. 12. 1997 sklenilo, da se ste-
čajni postopek zoper stečajnega dolžnika
Iskratec – Proizvodnja komponent in tr-
govina, d.o.o., Kranj ustavi, nadaljuje pa
se zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 1. 1998

St 33/97 S-71
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 33/97 sklep z dne 28. 1.
1998:

Stečajni postopek nad dolžnikom Grad-
beništvo Viki Krajnc, d.o.o., Šmartno v
Rožni dolini, Loče 18, se začne in takoj
zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika Gradbeništvo Viki Krajnc,
d.o.o., Šmartno v Rožni dolini, Loče 18, iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 1998

St 17/97-11 S-72
Narok za preizkus upniških terjatev v likvi-

dacijskem postopku nad dolžnikom KK
Radgona, podjetje za poslovni
inženiring, p.o., Gornja Radgona, Jurko-
vičeva 5-9, bo namesto dne 23. 2. 1998,
dne 2. 3. 1998, ob 12. uri, pri tem sodiš-
ču, v sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 1998

Razpisi
delovnih mest

Popravek

V razpisu delovnih mest za vodje ob-
močnih izpostav, Sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998, Ob-378,
Št. 7/98 se pri pogojih v drugi alinei po-
trebna izobrazba za izpostave od 2. do
vključno 6. pravilno glasi: ..., najmanj viš-
ješolsko izobrazbo.

Uredništvo

Ob-490
Slovenska izseljenska matica vabi k so-

delovanju
profesorja slavista
za vodenje dveh enomesečnih tečajev

slovenskega jezika v Enon Valleyu in India-
napolisu, ZDA za izseljence slovenskega po-
rekla v letu 1998, julij in avgust.

Pogoji:
– diplomirani slavist,
– zaželjen magisterij,
– aktivno znanje angleščine,
– najmanj 3 letne delovne izkušnje pou-

čevanja slovenskega jezika na tujem,
– izkušnje samostojnega izoblikovanja

učnega programa in izbire učnega gradiva,
– organizacijske sposobnosti in komuni-

kativnost.
Dodatne informacije dobite na tel.

210-647. Pisne ponudbe z dokazili o izpol-
njevanju pogojev posredujte v 8 dneh po
objavi, na naslov: Slovenska izseljenska ma-
tica, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Slovenska izseljenska matica Ljubljana

Št. 1-120-38/98 Ob-491
Javni zdravstveni zavod Splošna bolni-

šnica Brežice, razpisuje skladno z določba-
mi 33. člena statuta Zavoda naslednja pro-
sta delovna mesta:

1. predstojnika internega oddelka,
2. predstojnika ginekološko porod-

nega oddelka,
3. predstojnika otroškega oddelka,
4. predstojnika oddelka za anestezio-

logijo, reanimatologijo in intenzivno
zdravljenje.

Kandidati morajo poleg z zakonom pred-
pisanih pogojev izpolnjevati še naslednje:

– da imajo visokošolsko izobrazbo me-
dicinske smeri,

– da imajo opravljen specialistični izpit iz
odgovarjajoče specialnosti,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj v odgovarjajoči specialnosti.

5. vodjo splošne upravne in kadrov-
ske službe

Kandidati morajo poleg z zakonom pred-
pisanih pogojev izpolnjevati še naslednje:

– da imajo visokošolsko izobrazbo prav-
ne ali upravne smeri,

– da imajo najmanj 3 leta ustreznih de-
lovnih izkušenj,

– da obvladajo osnove računalništva
(WINDOWS).

Vsa prosta delovna mesta razpisujemo
za 4-letni mandat.

Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-
brazbi morajo kandidati poslati v 8 dneh po
objavi razpisa, na naslov: Javni zdravstveni
zavod Splošna bolnišnica Brežice, Splošno
kadrovska služba, Černelčeva ulica 15,
8250 Brežice.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 5/98 Ob-497
Svet Inštituta za varovanje zdravja Re-

publike Slovenije, razpisuje delovno mesto
direktorja Inštituta
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, pridoblje-
na s študijem na Medicinski fakulteti,

– specializacija ali doktorat znanosti iz
socialne medicine, epidemiologije ali hi-
giene,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalski-
mi znanji,

– da predloži program dejavnosti Inštitu-
ta s smernicami za njegovo izvajanje,

– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa, na naslov: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 2,
s pripisom “za razpisno komisijo”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh od dneva
objave razpisa.

Razpisna komisija Inštituta za
varovanje zdravja RS

Ob-498
Poslovni svet Hidrogee Inženiring za vod-

no gospodarstvo, d.o.o., Maribor, Glavni
trg 5, objavlja razpis za imenovanje

direktorja družbe
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba

ustrezne smeri,
– znanje enega tujega jezika (angleško,

nemško ali italijansko),
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali

vodstvenih mestih,
– predloži ustrezen pisni predlog bodo-

čega razvoja in organizacije družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa, na naslov: Hidrogea
Inženiring za vodno gospodarstvo, d.o.o.,
Maribor, Glavni trg 5, z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Hidrogea, d.o.o., Maribor

Ob-500
Na podlagi 34. in 35. člena zakona o

zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in 15. člena
statuta Doma upokojencev Center, Ta-
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bor-Poljane, skladno s sklepom na seji sve-
ta doma z dne 16. 12. 1997 razpisujemo
delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoje 56. člena zakona o socialnem var-
stvu (Ur. l. RS, št. 54/92) ter naslednje
pogoje:

– da imajo visoko strokovno izobrazbo
socialne, psihološke, pravne, sociološke
smeri ali njihovih specialnih disciplin,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na vodilnih ali vodstvenih mestih v so-
cialnem varstvu,

– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,

– da predloži program dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnje-

vanju pogojev morajo kandidati posredovati
v 8 dneh po objavi razpisa na Svet doma,
Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane,
Ljubljana, Tabor 10, z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po tem, ko bo svet doma opravil izbiro
med prijavljenimi kandidati.

Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane

Ob-503
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili

glavne sestre Kl. odd. za nevrokirur-
gijo, SPS Kirurška klinika

Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje: da je višja medicin-
ska sestra ali višja medicinska sestra z
opravljeno dodatno visoko izobrazbo; deset
let dela v stroki, od tega 5 let dela na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih; da
ima sposobnost strokovnega in organizacij-
skega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna sestra Kl. odd. za nevrokirurgijo”.

Klinični center Ljubljana

Št. 700-08/89-2/9 Ob-506
Komisija Državnega zbora Republike

Slovenije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve na podlagi 3. člena zakona
o družbenem pravobranilcu Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 69/95) ponovno razpi-
suje delovno mesto

namestnika Družbenega pravobranil-
ca Republike Slovenije,

ki bo opravljal delo v poslovnih prostorih
v Kopru.

Kandidat mora, skladno z zakonom o
družbenem pravobranilcu Republike Slove-
nije, izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je poslovno in zdravstveno sposo-

ben in osebnostno primeren za opravljanje
funkcije,

– da aktivno obvlada slovenski jezik,

– da je diplomirani pravnik s pravniškim
državnim izpitom ali diplomirani ekonomist,

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj,

– da ni pravnomočno obsojen za kazni-
vo dejanje, ki se preganja po uradni dolž-
nosti.

Kandidat bo imenovan v skladu s četrtim
odstavkom 1. člena zakona o družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije.

Kandidati naj vložijo pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepi-
som in podatke o dosedanjem delu v roku
15 dni od objave razpisa, na naslov: Komi-
sija Državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne za-
deve (prijava na razpis), Šubičeva 4, Ljub-
ljana.

Komisija Državnega zbora
Republike Slovenije

za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve

Ob-517
Svet Šolskih delavnic tehniških šol v

Ljubljani, Ljubljana, Barjanska c. 4, razpisu-
je delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53., 144. ali 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96). Imeti morajo pedagoške, orga-
nizacijske in poslovne sposobnosti potreb-
ne za uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo
bo začel opravljati po pridobitvi soglasja mi-
nistra za šolstvo in šport.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
z opisom dosedanjega dela pošljite v 10
dneh po objavi na naslov s pripisom “razpis
ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Šolske delavnice TŠ v Ljubljani

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-532
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero
o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hrastnik, kont. osebe Kraner
Janez, Zalezina Ljubo, Sihur Tomaž, Pot
Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/44-311,
43-600, faks 0601/44-041, soba št. 33.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  izgradnja  telo-
vadnice  pri  Osnovni  šoli  narodnega
heroja  Rajka  –  podružnica  Dol  pri
Hrastniku.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
220,000.000 SIT, začetek 8. 5. 1998 in
zaključek 8. 6. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Datum objave javnega razpisa: 8. 5.

1998.
Občina Hrastnik

Ob-544A
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 417.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rehabilitacija vozišč
po seznamu (EBRD) na območju vzhod-
ne Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.377,700.000 SIT, začetek 30. 4. 1998
in/ali zaključek 22. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1999.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Datum objave javnega razpisa: 4. 5.
1998.

Ob-544B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 417.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rehabilitacija vozišč
po seznamu (EBRD) na območju cen-
tralne Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
2.155,021.000 SIT, začetek 30. 4. 1998
in/ali zaključek 22. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 4. 5.
1998.
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Ob-544C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 417.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rehabilitacija vozišč
po seznamu (EBRD) na območju zahod-
ne Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.016,136.000 SIT, začetek 30. 4. 1998
in/ali zaključek 22. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1999.

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Datum objave javnega razpisa: 4. 5.
1998.

Ministrstvo za promet in
zveze

Direkcija RS za ceste

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo pisarniškega mate-
riala, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
5, z dne 23. 1. 1998, Ob-308, Št.
0042/32-308/62-97, se naslov pravilno
glasi:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Ob-560

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki ga je objavil naročnik ZD Tol-
min, Prešernova 6, Tolmin, v Uradnem listu
RS, št. 7/98, dne 30. I. 1998, se datumi in
časovna obdobja pravilno glasijo:

3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno oddati naročniku do 27. 2.
1998 do 12. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 4. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu
naročnika.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 13. 3. 1998.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-563
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za vzdrževanje vozil, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998,
Ob-396, Št. 2497/98 se:

– tretji odstavek 5. točke pravilno glasi:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 3. 1998 do
12. ure,

– drugi odstavek 6. točke pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1998
ob 8. uri.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 650-00-4/98 Ob-446
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
19/94 in 5/96), zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odloka o proračunu
Občine Bohinj za leto 1998 (Ur. l. RS, št.
3/98), objavlja Občina Bohinj

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi iz Občine Bo-

hinj,
– šolske in vzgojno-varstvene organiza-

cije Občine Bohinj,
– drugi izvajalci športnih programov.
II. V letu 1998 bomo sofinancirali nasled-

nje programe:
1. Program športa otrok in mladine

(1,100.000 SIT):
– program vadbe otrok in mladine v

športnih organizacijah,
– honoriranje kadrov v ŠŠD,
– program športne značke,
– smučarske in plavalne tečaje,
– organizacijo tekmovanja ŠŠD na med-

občinski ravni,
– nastopi na tekmovanjih na ŠŠD na re-

gijskem in višjem nivoju.
2. Programe društev (3,000.000 SIT):
– program kakovostnega in vrhunskega

športa,
– športno rekreativne dejavnosti odra-

slih,
– programe v individualnih in kolektivnih

športnih panogah.
3. Vzdrževanje športnih igrišč in nakup

opreme (800.000 SIT).
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov v Občini Bohinj. Z iz-
branimi izvajalci bo Občina Bohinj sklenila
ustrezno pogodbo.

IV. Rok za prijavo programov je petnajst
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Prijave pošljite na naslov: Športna zveza
Radovljica, Gorenjska cesta 26, 4240 Ra-
dovljica.

V. Izvajalci športnih programov, ki želijo
kandidirati za proračunska sredstva, so dolž-
ni poslati potrebne podatke na obrazcih (raz-
pisna dokumentacija), ki so na razpolago na
Športni zvezi Radovljica.

Občina Bohinj

Ob-476
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 Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja
Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kra-
jevne ceste Orehovci–Žabjak.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
10. ure na naslov: Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438, soba št.
14.

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. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, Partizanska
13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.

Ob-477
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Radgona,
tel. 069/61-671, faks 069/62-438.

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija asfaltne lo-
kalne ceste Črešnjevci–Zbigovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14.

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. 3. 1998
ob 11.30, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, Partizanska
13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.

Ob-478
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Radgona,
tel. 069/61-671, faks 069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Police–Lastomerci–Aženski
vrh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do

10. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14.

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. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, Partizanska
13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.

Ob-479
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 Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja
Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste v Črešnjevcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 3. 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14.

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. 3. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Gornja Rad-

gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, Partizanska
13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 3. 1998.
Občina Gornja Radgona

Št. 11/98 Ob-480
Krajevna skupnost Dole 1, Idrija, razpi-

suje na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izgradnjo vodovoda Gore–Dole
1. Investitor je Krajevna skupnost Dole
2. Predmet razpisa: izgradnja II. faze

vodovoda Gore–Dole.
Ta faza zajema izgradnjo cevovoda od

rezervoarja do odjemnih mest naročnikov.
Delo se izvaja na območju naselij Gore–

Dole.
3. Orientacijska vrednost del je 30 mili-

jonov SIT.
4. Predviden pričetek del je po podpisu

pogodbe, predvidoma 1. 4. 1998, zaklju-
ček del pa 1. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo del,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– možnost kreditiranja,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– ostale ugodnosti.
6. Ponudbo je potrebno vročiti do 27. 2.

1998 do 20. ure, na naslov: Krajevna skup-
nost Dole, Dole 1, 5280 Idrija ali pa oseb-
no, na naslov: Petrič Silva, Gore 27.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
in jasno označena: Izgradnja II. faze vodo-
voda Gore–Dole, Ponudba – Ne odpiraj!

7. Ponudbena dokumentacija mora biti
izdelana v skladu s 26. členom zakona o
javnih naročilih.

8. Odpiranje  ponudb  bo  javna  v  pro-
storih Krajevne skupnosti Dole, Dole 1,
(zadružni dom), in sicer 28. 2. 1998 ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov morajo
pred  pričetkom  javnega  odpiranja  izročiti
komisiji  pismeno  pooblastilo  za  zasto-
panje.
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9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

10. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslovu:
Petrič Silva, Gore 27, 5280 Idrija, in sicer
ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovrat-
nih sredstev v znesku 12.000 SIT na žiro
račun Krajevne skupnosti Dole, št.
52020-645-50550.

11. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo pri Šemrov Niku, tel.
065/76-010, od 6. do 14. ure in na
065/71-004 od 15. do 21. ure ali pa pri
Branku Razložniku, tel. 061/15-25-212 od
8. do 14. ure in 065/78-129 od 17. do
21. ure.

12. Investitor si pridržuje pravico, da zo-
ži obseg predvidenih del v primeru, da sred-
stva ne bodo v celoti zagotovljena.

Krajevna skupnost Dole

Ob-507
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kaširanje in uokvir-

janje kartografskih izdelkov, izdelavo
map za zaščito načrtov ter tiskanje bro-
šur in promocijskega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 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 10. 3. 1998 do
8. ure, na naslov Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, prevzemnik Vesena Divjak,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

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. 3. 1998
ob 11.30 na naslovu: Geodetska uprava
Republike Slovenije, odpiranje vodi mag.
Damjan Kvas, Šaranovičeva 12, Ljubljana,
sejna soba.

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: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-

ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Območna Geodetska uprava Celje, kont.
oseba mag. Damjan Kvas, Ulica XIV. divizije
12, Celje, tel. 063/441-155, faks
063/442-249.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 4. 1998.

Ob-508
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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. tisk državnih topografskih kart

1:25.000 (DTK25).
2.2. izbrisi iz digitalnih baz (DKN,

DOF5, RPE).
2.3. reprografske storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.

– 23,000.000 SIT; 2.2. – 12,000.000 SIT;
2.3. – 26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 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 10. 3. 1998 do
8. ure, na naslov Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, prevzemnik Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

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. 3. 1998
ob 9.30 na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi mag. Dam-
jan Kvas, Šaranovičeva 12, Ljubljana, sejna
soba.

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: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 3. 1998.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu Območna Geodetska uprava Celje, kont.
oseba mag. Damjan Kvas, Ulica XIV. divizije
12, Celje, tel. 063/441-155, faks
063/442-249.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 4. 1998.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-509
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 Celje, kont. oseba Jure
Ocvirk, inž. el., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/481-800, soba
št. 1.

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

svetlobno prometne signalizacije na po-
dročju Mestne občine Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
izvajanja je 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 18. 2. 1998 do
8.30 na naslov: Mestna občina Celje, prev-
zemnik Slavica Založnik, Prešernova 27,
3000 Celje, tel. 063/484-822, faks
063/481-800, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z napisom: Ponudba za RV
SPS na področju Mestne občine Celje. Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 2.
1998, ob .9 uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, odpiranje vodi strokovna komisija,
Prešernova 27, Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/481-800, soba št. 9.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, kont.
oseba Jure Ocvirk, inž. el., Prešernova 27,
Celje, tel. 063/484-822, faks
063/481-800, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestna občina Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
pri Agenciji RS za plačilni promet, enota
Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne  informacije  se  dobijo  na

naslovu: Mestna občina Celje, kont. oseba
Jure Ocvirk, inž. el., Prešernova 27, Celje,
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tel. 063/484-822, faks 063/481-800, so-
ba št. 1.

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

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

čila: 31. 3. 1998.

Ob-510
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 Celje, kont. oseba Zo-
ran Veljković, dipl. gr. inž., Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/481-800.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: obnova talne - hori-
zontalne prometne signalizacije v Mest-
ni občini Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 31. 10. 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 pred-
ložene najkasneje do 30 dni od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do 14. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, prevzemnik Slavica Založnik, Pre-
šernova 27, 3000 Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/441-800, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
za horizontalno prometno signalizacijo” 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 naslednji de-
lovni dan ob 11. uri na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, odpiranje vodi
strokovna komisija, predsednik Breda Kos,
jur., Prešernova 27, Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/441-800, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, kont. oseba Slavica Založnik, Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od tretjega do sedmega dne od objave v
Uradnem listu RS za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestna občina Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
z navedbo “za horizontalno prometno signa-
lizacijo” pri Agenciji RS za plačilni promet,
enota Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, kont. oseba Zoran Veljković, dipl. gr.
inž., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800.

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

Ponudba mora veljati do 30 dni po izbo-
ru najugodnejšega ponudnika.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 45 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Ob-511
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Celje, kont. oseba Anatol Sa-
zonov, gr. inž., oziroma Zoran Veljković, dipl.
gr. inž., Trg Celjskih knezov 9, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine:
– letno vzdrževanje ulic in trgov v

Mestni občini Celje (108 km oziroma
565.000 ,m2) in

– zimsko vzdrževanje ulic in trgov v
Mestni občini Celje (108 km oziroma
565.000m2).

Obseg: redno letno vzdrževanje cest,
cestnih priključkov, vzdrževanje vertikalne
prometne signalizacije, vzdrževanja cestnih
objektov (mostovi, črpališča), vzdrževanje
opreme cest, varstvo cest.

Obseg: zimsko vzdrževanje cest, pluže-
nje in posipanje cest.

3. Orientacijska vrednost naročila: letno
30,000.000 SIT, zimsko: 70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: leto 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 20 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 14. ure na naslov: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, prevzemnik Sla-
vica Založnik, Prešernova 27, 3000 Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/441-800, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
javni razpis za letno in zimsko vzdrževanje
ulic in trgov” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po dnevu določenem kot rok za
oddajo ponudb ob 11. uri na naslovu: Mest-
na občina Celje, Komunalna direkcija, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, predsednik
Breda Kos, jur., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpisno
dokumentacijo:  Mestna  občina  Celje,  Ko-
munalna  direkcija,  kont.  oseba  Slavica
Založnik, Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822,  faks  063/441-800,  taj-
ništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od tretjega do sedmega dne od obajve v
Uradnem listu RS za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestne občine Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
z navedbo “za izbiro izvajalca za letno in
zimsko vzdrževanje ulic in trgov” pri Agenciji
RS za plačilni promet, enota Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije na naslovu: Mestna

občina Celje, Komunalna direkcija, kont.
oseba Anatol Sazonov, gr. inž., oziroma Zo-
ran Veljković, dipl. gr. inž., Prešernova 27,
Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni po izbo-
ru najugodnejšega izvajalca.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Ob-512
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 Celje, kont. oseba Ana-
tol Sazonov, gr. inž. oziroma Zoran Veljkovi-
ć, dipl. gr. inž., Trg Celjskih knezov 9, Ce-
lje, tel. 063/484-822, faks 063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine:
– letno vzdrževanje lokalnih cest v

Mestni občini Celje (111,25 km) in zim-
sko vzdrževanje lokalnih cest v Mestni
občini Celje (111,25 km).

Obseg: redno letno vzdrževanje cest,
cestnih priključkov, vzdrževanje vertikalne
prometne signalizacije, vzdrževanje opreme
cest, varstvo cest.

Obseg: zimsko vzdrževanje lokalnih
cest, pluženje in posipanje cest.

3. Orientacijska vrednost naročila: letno:
39,000.000 SIT, zimsko: 36,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: leto 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 20 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 14. ure na naslov: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, prevzemnik Sla-
vica Založnik, Prešernova 27, 3000 Celje,
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tel. 063/484-822, faks 063/441-800, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
javni razpis za letno in zimsko vzdrževanje
lokalnih cest” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pre-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po dnevu določenem kot rok za
oddajo ponudb ob 11. uri na naslovu: Mest-
na občina Celje Komunalna direkcija, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, predsednik
Breda Kos, jur., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, kont. oseba Slavica Za-
ložnik, Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, taj-
ništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od tretjega do sedmega dne od objave v
Uradnem listu RS, za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestna občina Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
z navedbo “za izbiro izvajalca za letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest”pri Agen-
ciji RS za plačilni promet, enota Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije na naslovu: Mestna

občina Celje, Komunalna direkcija, kont.
oseba Anatol Sazonov, gr. inž., oziroma Zo-
ran Veljković, dipl. gr. inž., Prešernova 27,
Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni po izbo-
ru najugodnejšega izvajalca.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Mestna občina Celje

Ob-513
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, III.
nastr.

2. Predmet javnega naročila: blago,
storitve.

Navedba vsebine: – 111 dostavnih
vozil, – 3 osebna vozila.

3. Orientacijska vrednost naročila:
147,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 15. 4. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 3. 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, III. nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
ŽR 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 10. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 35300-1/96-1850-60 Ob-515
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina
Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del
na komunalni infrastrukturi v Mariboru

Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa: izgradnja
kanalizacije v MČ Pobrežje.

Izgradnja kanalizacije, vključno z uredit-
vijo cest v MČ Pobrežje po ulicah: Kuzmiče-
va, Zemljičeva, Pečetova, Ul. D. Flis, Ku-
harjeva, Jančarjeva, Gregorčeva, v skupni
dolžini 1277 m, profilov ∅ 20, 30, 40, 50
in 33 jaškov.

Ocenjena vrednost del je ca. 60 mio
SIT.

Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,
predvidoma v marcu 1998.

Podatki tega razpisa so na razpolago na
sedežu Komunalne direkcije Maribor, Slo-
venska 40, soba 106/I (Alenka Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti“, z virmanskim na-
logom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se

bodo dela obračunavala po enotnih cenah
in količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
izmer. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti
naveden datum veljavnosti cene (najmanj
60 dni od dneva predložitve) in datum vel-
javnosti ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami materi-
alov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del

morajo biti upoštevani “splošni in tehnični
pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov“,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega
podizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela
oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega
soglasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino
komercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s predpisano dokumentacijo

mora ponudnik oddati naročniku na gornji
naslov v roku 20 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na kate-
ro zadevo se ponudba nanaša in označba
ponudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: “Ne odpiraj –
ponudba!“ in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi pri-
poročeno po pošti, vendar morajo prispeti
do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo

izvedla komisija naročnika v roku do osem dni
po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo določe-
na naknadno. Pri odpiranju ponudb so lahko
prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnik-
ov, ki morajo predložiti pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb na
postopek odpiranja ponudb in nimajo
pravice spodbijati pravilnosti postopka
odpiranja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca,

morajo ponudniki ponudbi priložiti nasled-
nje podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno

mehanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
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Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,
pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje
sodelovati pri realizaciji pogodbe kot podiz-
vajalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-518
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 Brežice, kont. osebi Maksimil-
jan Pavlek, gr. teh., Miran Germovšek, gr.
teh., Cesta prvih borcev 18, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 24, I. nadstr.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
Naziv naloge: vzdrževanje omrežja

javne razsvetljave Občine Brežice v letu
1998.

Vrsta in obseg: vzdrževanje javne razs-
vetljave ca. 40.000m.

Kraj izpolnitve: Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma začetka in

dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1. marec, zaključek 31. december 1998.

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 20. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Brežice, prevzem-
nik Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24, I. nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Brežice,
odpiranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, 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 7. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. ose-
ba Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev
18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24, I. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 2. 1998 za 15.000 SIT, ponudniki
naročijo in plačajo razpisno dokumentacijo
dan pred dvigom.

Način plačila: na blagajni Občine Brežice
ali na ŽR št. 51620-630-13063.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 90 dni od

odpiranja.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: do 7. 3. 1998.
Občina Brežice

Št. 6/98 Ob-519
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: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, kont.
oseba Majda Maglica, Prekomorskih brigad
1, Tolmin, tel. 065/81-014, faks
065/81-014.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: blago za prehrano

fco kuhinja vrtca Tolmin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 20. dan po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure, na naslov:
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, prevzem-
nici Majda Maglica, Jožica Kovačič, Preko-
morskih brigad 1, 5220 Tolmin, tel.
065/81-014, faks 065/81-014.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1998
ob 14. uri, na naslovu: VVZ Ilke Devetak
Bignami Tolmin, odpiranje vodi Majda Magli-
ca, Prekomorskih brigad 1, Tolmin, tel.
065/81-014, faks 065/81-014.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: VVZ Ilke Devetak Bignami
Tolmin, kont. oseba Majda Maglica, Jožica
Kovačič, Prekomorskih brigad 1, Tolmin,
tel. 065/81-014, faks 065/81-014, up-
rava.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 3. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom pred prevze-
mom razpisne dokumentacije, na račun šte-
vilka: 52030-603-31616.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.

Naročnik si pridržuje, da ne izbere
nobene ponudbe.

Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 9. 3. 1998.
VVZ Ilke Devetak Bignami

Tolmin

Ob-537
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 Hrastnik, kont. osebi Sihur To-
maž, Kraner Janez, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Komunalna ureditev
in izgradnja igrišča v območju ZN “Kor-
barjev hrib”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998 in zaključek 30. junij 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 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, Direk-
cija za prostor, okolje in javne komunalne
službe, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.

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 2. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu:sejna soba Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, odpiranje vodi
Kraner inž., Janez, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.

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: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. osebi Si-
hur Tomaž, Štarkl Stanka, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 31.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik, z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

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.
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Ponudba mora veljati do: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.

Ob-538
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 Hrastnik, Direkcija za prostor,
okolje in javne komunalne družbe, kont.
osebi Sajovic Marija, Sihur Tomaž, Pot Vit-
ka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 31.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Marno; odcep Unično, Krištandol.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998 in zaključek 15. junij 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 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, Direk-
cija za prostor, okolje in javne komunalne
službe, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.

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 2. 3. 1998
ob 10. uri, na naslovu:sejna soba Občine
Hrastnik, Občina Hrastnik, Direkcija za pro-
stor, okolje in javne komunalne službe, od-
piranje vodi Kraner Janez, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041.

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: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. osebi Sa-
jovic Marija, Štarkl Stanka, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 31.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik, z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

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: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.

Ob-539
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 Hrastnik, kont. osebi Sihur To-
maž, Hočevar Anton, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 33, 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
občinskih in gozdnih cestah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,400.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998 in zaključek december
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 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Direkcija za prostor,
okolje in javne komunalne službe, Občina
Hrastnik, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.

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 2. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu:sejna soba Občine
Hrastnik, odpiranje vodi Kraner Janez, inž.,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.

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: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. osebi Si-
hur Tomaž, Hočevar Anton, Pot Vitka Pavli-
ča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 33, 38.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik, z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

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: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.

Ob-540
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 Hrastnik, kont. osebi Sihur To-
maž, Hočevar Anton, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 33, 38.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ob-
činskih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998 in zaključek oktober 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 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Direkcija za prostor,
okolje in javne komunalne službe, Občina
Hrastnik, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.

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 2. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu:sejna soba Občine
Hrastnik, odpiranje vodi Kraner Janez, inž.,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. osebi Si-
hur Tomaž, Hočevar Anton, Pot Vitka Pavli-
ča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 33, 38.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik, z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.
Občina Hrastnik

Ob-541
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: Družba za avtoceste v Republiki Sloven-
iji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: obnova viadukta
Ivanje Selo – leva in desna polovica, na
cesti A10, odseku Vrhnika–Postojna,
pododseku 9/2 Logatec–Unec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
500,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: začetek del za desno
polovico je april 1998, zaključek desne
polovice je 1. 9. 1998. Začetek del za levo
polovico je marec 1999, zaključek leve
polovice je 1. 8. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 3. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Obnova viadukta Ivanje Selo – leva in
desna polovica, na cesti A10, odseku Vrh-
nika–Postojna, pododseku 9/2 Logatec–
Unec” – A. V. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
naročnik: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32,
soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 3. 1998 za 50.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto
Rubinič, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana,
tel. 061/178-83-31, faks 061/178-83-32,
soba št. 103.

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

Ponudba mora veljati do 10. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 30. 4. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-545
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: MŠŠ, kont. oseba Ivo Lah, Trubarjeva
3, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za steklarsko šolo – Dijaški dom
v Rogaški Slatini.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece in 110 dni, zače-
tek 15. 3. 1998 in zaključek 10. 10. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ Inženiring, prevzem-
nik Bojan Leben d.i.g., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245.

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 27. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: MŠŠ, odpiranje vodi
Ivo Lah, Trubarjeva 3, Ljubljana, tel.
212-838, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba
Bojan Leben, d.i.g., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245,
soba št. V./511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 2. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslov:

LIZ Inženiring, kont. oseba Sitar Janez
d.i.g., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
133-62-52, faks 319-245.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 5. 1998.

Ob-546
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: MŠŠ, kont. oseba Ivo Lah, Trubarjeva
3, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava II. faze pro-

jektne dokumentacije za pravno fakul-
teto na Kopitarjevi v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 15. 3. 1998 in zaključek 15. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ Inženiring, prevzem-
nik Janez Jereb d.t.g., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245,
soba št. V/509.

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 27. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: MŠŠ, odpiranje vodi
Ivo Lah, d.i.a., Trubarjeva 3, Ljubljana, tel.
212-838, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998 do 12. ure.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba
Janez Jereb, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 2. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslov:

LIZ Inženiring, kont. oseba Sitar Janez
d.i.g., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
133-62-52, faks 319-245.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 5. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-547
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 Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-
javž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lo-
kalne ceste L7110 Sv. Vid–Hudinja III.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 4. 1998
in zaključek 1. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vitanje, prev-
zemnik sprejemna pisarna občine, Vitanje
67, Vitanje, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.

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 18. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Vitanje, od-
piranje vodi Gorazd Fric, Vitanje 67, Vita-
nje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vitanje, kont. ose-
ba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel.
063/775-042, faks 063/775-134.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 2. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: s prenosnim nalogom, na
račun številka: 50720-630-10168.

Občina Vitanje

Ob-552
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 šolstvo in šport, kont. ose-
ba Marina Cankar d.i.a., Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, tel. 212-838.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema Srednje

zdravstvene šole v Ljubljani, vzhodni del
– 12 učilnic, 3 specialne učilnice in raz-
deljevalna kuhinja.

3. Orientacijska vrednost naročila
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 15. 3. 1998 in zaključek 15. 5. 1998.

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

druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji:

– reference na šolskih objektih,
– atesti opreme,
– rok dobave,
– najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: LIZ inženiring, prevzem-
nica Majda Krampelj, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245,
soba št. V/511.

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 2. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MŠŠ, Urad za šol-
stvo, odpiranje vodi Marina Cankar, Trubar-
jeva 5, Ljubljana, tel. 212-838 faks
1312-327, soba št. 95.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ inženiring, kont. oseba
Janez Jereb, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. V/511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50105-601-11966.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 3. 1998.

Ob-561
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oddaja uporabe po-

vršin ob AC za opravljanje sezonske ali
celoletne gostinske ponudbe in drugih
dejavnosti in storitev na počivališčih za
tri leta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
462.780 SIT/mesečno za vsa počivališča
oziroma 51.420 SIT/mesečno za 1 lokaci-
jo za leto 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas najema od 1. 5. 1998
do 1. 5. 2001.

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. 3. 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 uporabo površine ob AC za opravljanje
sezonske ali celoletne gostinske ponudbe
in drugih dejavnosti in storitev na počiva-
liščih”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,

naročnik Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 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 Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 3. 1998 za 10.000 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 avtoceste Republike Sloveni-
je, d.d., Ljubljana, kont. oseba Irena Jančič
Osterc, dipl. ek., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, tel. 061/329-265, faks
061/132-42-38, soba št. 119a.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 4. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-562
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 obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila, medicinski

pripomočki in potrošni material za apa-
rate QBC kulterje proizvajalca Bec-
ton-Dickinson.

Javno naročilo je razdeljeno v dve skupi-
ni, in sicer:

1. skupina: zdravila, medicinski pripo-
močki, vrednost: ca. 128,000.000 SIT.

2. skupina: potrošni material za aparate
QBC kulterje proizvajalca Becton-Dickin-
son, vrednost ca. 2,000.000 SIT.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe na
prvo, drugo ali na obe skupini razpisanega
javnega naročila (podrobnejša specifikacija
in količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije), kraj izpolnitve: Zdravstveni cen-
ter MORS in ambulante zdravstvene službe
MORS.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
130,000.000 SIT, februar 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Kardeljeva ploščad 24–
26, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis MORS BO-6/98 – zdravila”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, Ministrstvo za obrambo RS,
odpiranje vodi Alenka Mordej, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-23-22,
faks 061/131-92-82, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo –
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, med 8. in 9. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova ponudnika in št. javnega razpi-
sa), na račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zdravstveni center MORS, kont. osebi
Jelka Madžgalj in dr. Jana Prinčič, Štula
b.b., Šentvid, Ljubljana-Šentvid, tel.
061/152-10-41, faks 061/152-10-14.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-564
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko inž. gra., Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
0609/628-072, faks 061/13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela, preureditev pod-
strešja, izgradnja garderob in kolesarni-
ce v OŠ Fara za potrebe doma Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. april 1998 in
zaključek 1. julij 1998.

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

vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki predlo-
žijo ponudbe in način predložitve ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. marca 1998
do 9. ure na naslov: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, prevzemnik Škorjanc Ire-
na, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
061/321-140, faks 061/13-10-094.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter s sledečo navedbo pred-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. marca
1998 ob 12. uri na naslovu: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, odpiranje vodi Ra-
tajc Valentina, dipl. jur., Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 061/321-140, faks
061/13-10-094.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter ceno dokumentacije in
način plačila: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, kont. oseba Škorjanc Irena, Ko-
menskega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
faks 061/13-10-094.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. februarja 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: plačilo pred dvigom razpi-
sne dokumentacije na račun št.
50100-603-43666.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko inž. gra., Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
0609/628-072, faks 061/13-10-094.

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

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

čila: 30. marec 1998.
CŠOD

Center šolskih in
obšolskih dejavnosti

Št. 5/98 Ob-499
Zavod za duševno in živčno bolne Hra-

stovec-Trate

preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalca s predhod-

nim ugotavljanjem sposobnosti za prehram-
beno blago, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 5, dne 23. I. 1998.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Ob-464
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter v zvezi s 50. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mleko in mlečni iz-

delki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,268.003 SIT,
skupina A) mleko – 1,743.792 SIT,
skupina B) mlečni izdelki –

4,093.927 SIT,
skupina C) kefir – 430.284 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
10. 3. 1998, zaključek 10. 3. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakšnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: cena, reference
ponudnikov, dobavni roki, rok plačila, od-
zivni čas.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega, glede na dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
13. ure, na naslov: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenj-
skem, prevzemnik: kadrovska služba bolni-
šnice.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v I.
nadstropju bolnišnice na naslovu: Psihiatrič-
na bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begu-
nje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tancar
Mojca, pravnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51540-603-31525.

9. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo pri Anici

Hanžič, Psihiatrična bolnišnica Begunje,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 10. 3. 1999.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 3. 1998.

Ob-465
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter v zvezi s 50. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: meso in mesni iz-

delki
a) sveže meso – 8,901.135 SIT,
b) piščanci – 1,356.390 SIT,
c) mesni izdelki – 3,957.654 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,215.179 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
10. 3. 1998, zaključek 10. 3. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakšnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: cena, reference
ponudnikov, dobavni roki, popusti, rok pla-
čila, odzivni čas.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega, glede na dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
13. ure, na naslov: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenj-
skem, prevzemnik: kadrovska služba bolni-
šnice.

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 3. 3. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v I.
nadstropju bolnišnice na naslovu: Psihiatrič-
na bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begu-
nje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tancar
Mojca, pravnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 2. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51540-603-31525.

9. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo pri Marolt

Stanku, Psihiatrična bolnišnica Begunje,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 10. 3. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 3. 1998.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-466

Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

Ulica 15. maja 13, Koper, kontaktna oseba
Marjan Muženič, tel. 066/32-141 ali
38-022, faks 066/391-085 oziroma
38-026.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. cevi in fazoni duktil
2.2. fazoni Lž
2.3. armature
2.4. merilna tehnika
2.5. kroglični zasun
2.6. spojke in ogrlice
2.7. fitingi
2.8. cevi
2.9. vijačni material.
3. Orientacijska vrednost celotnega na-

ročila: 145,855.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.1.

znaša 47,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.2.

znaša 13,400.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.3.

znaša 37,200.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.4.

znaša 35,165.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.5.

znaša 3,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost postaveke 2.6.

znaša 2,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.7.

znaša 4,200.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.8.

znaša 1,100.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke 2.9.

znaša 840.000 SIT.
Avans ni predviden.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjše ali večje količine razpi-
sanega materiala glede na pridobljena dela.

4. Dobavni rok: 12 mesecev v skladu z
naročilom naročnika.

5. Merila za ugotavljanje in priznavanje
sposobnosti z navedbo dokazov: navedena
v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: cena, reference, lastne zaloge, rok pla-
čila, dobavni roki in druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Rižanski vodovod Koper, Ulica
15. maja 13, Koper, kont. oseba Marjan Mu-
ženič, tel. 066/32-141 ali 066/32-022, faks
066/391-085 ali 38-026,

– razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 19. 2. 1998 vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.

Vrednost razpisne dokumentacije je
10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko: na blagajni
naročnika v Ulici 15. maja 13, Koper, brez-
gotovinsko: na žiro račun št.
51400-601-11191 – Rižanski vodovod
Koper.

8. Naslov, kraj, datum in ura javnega od-
piranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 12.30 na naslovu Rižanski vodovod Ko-
per, Ulica 15. maja 13, v mali sejni sobi.
Odpiranje ponudb vodi Marjan Muženič, tel.
066/32-141 ali 066/38-022, faks
066/391-85 ali 38-026.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
12. ure, na naslov Rižanski vodovod Koper,
Ulica 15. maja 13, Koper, prevzemnica Na-
taša Klobas, tel. 066/32-225, soba št. 9.

Zapečatene kuverte morajo imeti na vid-
nem mestu označeno “Ponudba – predhod-
no ugotavljanje sposobnosti – dobavitelji Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani kuverte
mora biti napisan naslov pošiljatelja.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 27. 2. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja
13, Koper, kont. oseba Marjan Muženič,
tel. 066/32-141 ali 066/38-022.

Ponudba mora veljati eno leto.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 2. 3. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Rižanski vodovod Koper

Št. 12/40 Ob-485
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, p.o., kont.
oseba Jurij Podpečan, el. inž., Bleiweisova
6, Kranj, tel. 064/283-641, faks
064/211-362.

2. Predmet javnega naročila: izbira us-
posobljenih izvajalcev za dobavo blaga.

Navedba vsebine: material in oprema
za izgradnjo in vzdrževanje elektroener-
getskih vodov in naprav.

3. Orientacijska vrednost naročila: za do-
bo 12 mesecev 170,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del – postopno v roku 12 me-
secev.

5. Merila za priznanje sposobnosti: me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 3. 1998 do
8. ure, na naslov: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., prevzemnica Slavka Ažman, Bleiwei-
sova 6, Kranj.

6. Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Elektro Gorenj-
ska, p.o., Bleiweisova 6, Kranj, sejna soba.
Odpiranje vodi Alojz Bobnar, dipl. inž.

7. Ponudniki bodo obveščeni o prizna-
nju sposobnosti s pisnim sklepom do 24. 4.
1998.
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8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Elektro Gorenj-
ska, Bleiweisova 6/IV, Kranj, pri Jurij Pod-
pečanu.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 2. 1998 med 8. in 9. uro za 5.000
SIT po predhodni najavi po faksu št.
064/211-362, z dokazilom o plačilu stroš-
kov na račun, št. 51500-601-26042 s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki: dodatne informacije –
pisna vprašanja se naslovijo na naslov kot
pod 1. točko.

Elektro Gorenjska, p.o.

Št. 10/98 Ob-486
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 Vančka

Šarha, kont. oseba Zdenka Vogrinec, Smo-
letova 7, tel. 062/312-560, faks
062/312-560, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za 12 me-
secev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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, prevzemnica Zden-
ka Vogrinec.

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 27. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu naročnika, Smoleto-
va 7, 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 javne-
ga razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  interesenti  dvignejo  razpisno  do-
kumentacijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Zdenki Vogrinec, uprava vrtca.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 9. 2. 1998 do vključno 21. 2. 1998 od
8. do 12. ure za 5.000 SIT v upravi naročni-
ka Smoletova 7. Ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
račun naročnika št. 51800-603-31317 –
za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Zdenki Vogrinec, tel. 062/312-560
ali faks 062/312-560 vsak delovni dan med
8. in 12. uro (uprava vrtca).

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za
dobavo živil za obdobje 12 mesecev. Po-
nudba mora biti veljavna do 30. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 3. 1998.

Vrtec Vančka Šarha Maribor

Št. 6/98 Ob-501
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Vzgojno-

varstveni zavod Pohorskega bataljona Lim-
buš, kont. oseba Sonja Mithans, Šolska ul.
25, tel. 062/631-111, faks 062/631-111,
Limbuš.

2. Predmet javnega naročila: dobava
prehrane v letu 1998 oziroma za 12 me-
secev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava živil v obdobju
12 mesecev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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 rzapisa do 12. ure, prevzemnica Sonja
Mithans.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu naročnika.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 20. 3. 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 Sonji Mithans, uprava vrtca.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 9. 2. 1998 do vključno 21. 2. 1998
od 8. do 12. ure za 5.000 SIT v upravi
naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na žiro
račun naročnika št. 51800-603-31268 –
za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Sonji Mithans, tel. 062/631-111
ali faks 062/631-111, 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 po-
godba za dobavo živil za obdobje 12 mese-
cev.

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

čila: 30. 3. 1998.
Vzgojnovarstveni zavod

Pohorskega bataljona Limbuš

Ob-536
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, kont. oseba Zo-
ran Veljković, dipl. gr. inž., Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, blago, storitve.

Navedba vsebine: izbira izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za: nabavo opreme, investicijska in vzdr-
ževalna dela, raziskovalne naloge ter
storitve vključno z izdelavo različnih
strokovnih podlag na področju komu-
nalno-cestnega gospodarstva v Mestni
občini Celje.

3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do: 25 dni od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do
14. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, prevzemnica Slavica Za-
ložnik, Prešernova 27, 3000 Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za ugotavljanje sposobnosti” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po dnevu določenem kot rok za
oddajo ponudb ob 11. uri, na naslovu: Mest-
na občina Celje, Komunalna direkcija, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, predsednica
Breda Kos, jur., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, kont. oseba Slavica Založnik, Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od tretjega do sedmega dne od objave v
Uradnem listu RS za 5.000 SIT.



Stran 858 / Št. 9 / 6. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Način plačila: na ŽR Mestna občina Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
z navedbo “Izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti” pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije na naslovu: Mestna

občina Celje, Komunalna direkcija, kont.
oseba Zoran Veljković, dipl. gr. inž., Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 60 dni po izbo-
ru najugodnejšega ponudnika.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 40 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Mestna občina Celje

Št. 04/98 Ob-516
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava tekstila in

tekstilnih izdelkov ter drugega potrošne-
ga materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 10,000.000 SIT, čas objave:
6. 2. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najniž-
ja cena ob zahtevanju kakovosti in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sredst-
va in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 3. 1998 do 10. ure,
na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, v tajništvo
uprave, prevzemnica Alenka Vodopivec, tel.
066/462-218, faks 066/527-185, v zape-
čatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je
na odpiranju možno preveriti, da je ovitek za-
prt tako, kot je bil predan, z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila in skupine.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gor-
dana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 4. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno  dokumentacijo:  Ortopedska
bolnišnica  Valdoltra,  Jadranska  c.  31,
6280 Ankaran, pri Alenki Vodopivec,
upravna stavba – I. nadstropje, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 13. 2. 1998, med 7. in
15. uro za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra števil-
ka: 51400-603-30666 pri Agenciji za pla-
čilni promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno, na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl.
inž. živ. teh., tel. 066/462-212 faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-533
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava materiala za

popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 8,000.000 SIT, čas objave 6. 2.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena

ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Najcenjši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sredst-
va in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vo-
dopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil
predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi
Gordana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, upravna stavba – I. nad-
stropje, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 13. 2. 1998, med 7. in
15. uro za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra števil-
ka: 51400-603-30666 pri Agenciji za pla-
čilni promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno, na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl.
inž. živ. teh., tel. 066/462-212 faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-534
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
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drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniške-

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 11,000.000 SIT, čas objave 6. 2.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Najcenjši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sredst-
va in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vo-
dopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil
predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gor-
dana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 4. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Anka-
ran, pri Alenki Vodopivec, upravna stavba
– I. nadstropje, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 13. 2. 1998, med 7. in
15. uro za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra števil-
ka: 51400-603-30666 pri Agenciji za pla-
čilni promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno, na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl.
inž. živ. teh., tel. 066/462-212 faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.

Ob-535
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pralnih in či-

stilnih sredstev ter sredstev za osebno
higieno.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 6,000.000 SIT, čas objave 6. 2.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
ob zahtevanju kakovosti in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Najcenjši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sredst-
va in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 3. 1998 do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vo-
dopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil
predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi
Gordana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, upravna stavba – I. nad-
stropje, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 13. 2. 1998, med 7. in
15. uro za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra števil-
ka: 51400-603-30666 pri Agenciji za pla-
čilni promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno, na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, kont. oseba Elizabeta Mazalin, dipl.
inž. živ. teh., tel. 066/462-212 faks
066/527-185.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 4. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-514
Na podlagi 54. člena zakona o javnih

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

zbiranje ponudb
1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  naroč-

nika: Mestna občina Celje, kont. oseba
Jože Smodila, dipl. gr. inž., Trg Celjskih
knezov 9, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: za izbiro najugod-

nejšega ponudnika za vzdrževanje zele-
nic in okrasnega grmičevja v letu 1998
na območju Mestne občine Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do konca leta 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

Zbiranje ponudb
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vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe ponudnikov,
ki so izvedli v lanskem letu najmanj polovico
vrednosti razpisanih del na naslov: Mestna ob-
čina Celje, Komunalna direkcija, prevzemnik
Slavica Založnik, Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
zelenice” 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 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri na
naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, odpiranje vodi Strokovna komisi-
ja, predsednik Darja Pavllina, dipl. jur. Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 5 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, kont. oseba Slavica Založnik, Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva odpiranja ponudb za 2.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestna občina Ce-
lje, na račun številka: 50700-630-9010105
“z navedbo za razpis zelenice” pri Agenciji
RS za plačilni promet, enota Celje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, kont. oseba Jože Smodila, dipl. gr.
inž., Prešernova 27, Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800.

10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati  do 30 dni od dne-
va razpisa.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30 dni od odpiranja ponudbe.

Mestna občina Celje

Ob-548
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: OŠ Kerenčičevih Pesnica, kont. oseba
J. Kos-Novak, Pesnica 44, Pesnica, tel.
062/653-315, faks 062/653-315.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava prehrambe-

nih izdelkov za šolsko kuhinjo za šolsko
leto 1997/98 in 1998/99, čistila.

Zbiranje predlogov

3. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1997/98 in zaključek 1998/99.

4. 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 28. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: OŠ Kerenčičevih Pesni-
ca, prevzemnica ravnateljica, Pesnica 44,
Pesnica, tel. 062/653-315, faks
062/653-315.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998
ob 12. uri, na naslovu: OŠ Kerenčičevih
Pesnica, odpiranje vodi ravnateljica Jelka
Kos-Novak, Pesnica 44, Pesnica, tel.
062/653-315, faks 062/653-315.

6. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 3. 1998.
OŠ Kerenčičevih Pesnica

Ob-559
Na podlagi tretje točke 66. člena zakona

o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Jav-
no podjetje Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10, objavlja

sklep
o spremembi sklepa o izbiri

predhodnega ugotavljanja sposobnosti
izvajalcev za dela pri gradnjah in

obnovah (Ur. l. RS, št. 67/97)
1. Pod 4.a točko se doda novo osmo

točko, ki glasi:
“8. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000

Ljubljana”.
2. Pod 4.b točko se črta druga alinea 2.

točke in 4. točka.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 12/98 Ob-467
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  dobava  EL  olja

za  Komunalno  podjetje  Komunala
Ribnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

Sklepi po 42. členu

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  niso  bile
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dodatne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 1.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno
podjetje Komunala Ribnica, Breže 1/B, Rib-
nica.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 43,10 SIT/l, najvišja cena: 43,70 SIT/l.

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. 82–87, z dne 29. XII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.
Komunalno podjetje Komunala Ribnica

Ob-468
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najustreznejšega ponudnika
Kot najustreznejši ponudnik za različne

konfiguracije mikroračunalniških sistemov in
pripadajoče opreme po postavkah A1 in A2
ter B1 do B8 je izbran: Mercator-Optima,
d.o.o., Breg 14, Ljubljana.

Naročnik: Univerza Maribor, Fakulteta za
organizacijske vede, je v Uradnem listu RS,
št. 81, z dne 19. XII. 1997, objavila javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo mikroračunalniških sistemov in pri-
padajoče opreme.

Na javni razpis je prispelo 9 veljavnih
ponudb.

Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z za-
konom o javnih naročilih ter pripravila poro-
čilo o ustreznosti in kakovosti ponudb.

Komisija je ugotovila, da je ponudba zgo-
raj omenjenih ponudnikov v skladu z razpi-
sno dokumentacijo in da najbolj ustreza ob-
javljenim merilom za izbiro.

Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Ob-469
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 Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje, kont. oseba Stanko
Paušer, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gradbeno-vzdrževalnih del, del v času
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remonta in obratovanja v Termoelektrar-
ni Trbovlje, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
96,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: 1. 2. 1998, zaklju-
ček del: 31. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni pogoji, poznavanje ter-
moenergetskih naprav in objektov, kadrov-
ska sestava in razpoložljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 12.
1997 ob 10.30 v sejni sobi TET, Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 90,896.112 SIT, najvišja cena:
99,010.560 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. 71, z dne 21. XI.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 35101-57/95-14 Ob-470
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-

na Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kont. ose-
ba Tadej Markič, tel. 064/373-147, faks
064/373-107.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
Škofjeloške ceste od križišča Labore
do križišča z Ješetovo ulico v dolžini
1240 m.

3. Orientacijska vrednost del:
100,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
(15. 11. 1997) po podpisu pogodbe, rok
dokončanja 15. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: po raz-
pisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
11. 11. 1997 ob 11. uri v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, soba št. 16.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja po-
nudbena cena: 90,841.139 SIT, najvišja
ponudbena cena: 166,386.406 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. 61, 35101-57/95-5;
Ob-4147.

Mestna občina Kranj

Ob-471
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: Spekter, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Branko Arnšek, Trg revolucije 7, Trbovlje,
tel. 0601/26-305, faks 0601/26-205,
e-mail spekter.trbovlje@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije: IP, PGD, PZR,
PZI za stanovanjsko poslovni center v
Kisovcu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: februar 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejši ponudnik je bil izbran na podlagi dru-
gih meril navedenih v javnem razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 1.
1998 ob 11. uri v prostorih naročnika,
Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje,
Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,374.250 SIT, najvišja cena:
9,450.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 78, z dne 12. XII.
1997, Ob- 5362.

Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 500/97-98 Ob-472
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-
sto, p.o., Novo mesto, Kandijska c. 4, kont.
oseba Marija Florjančič, ek., Novo mesto,
Kandijska c. 4, tel. 068/391-67-02, faks
068/322-116.

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

ostali sanitetni material, razkužila in de-
zinficiensi, RTG material,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva,

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

pirnata konfekcija.
Ponudniki so ponudili blago posamezne

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

96,000.000 SIT:
A) 31,000.000 SIT,
B) 21,000.000 SIT,
C) 32,000.000 SIT,
D) 12,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost:
Za skupino A):
1. Kemofarmacija, Ljubljana,
2. Salus, d.d., Ljubljana,
3. Simps’S, d.o.o., Trzin,
4. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
5. Hibiskus, d.o.o., Ljubljana.
Za skupino B):

1. Kemofarmacija, Ljubljana,
2. Alpos-Meding, d.o.o., Šentjur,
3. Mirko+polo, Maribor,
4. Interexport, d.o.o., Ljubljana,
5. Sanolabor, d.d., Ljubljana.
Za skupino C):
1. Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
2. Kemofarmacija, Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
4. Interdent, d.o.o., Celje.
Za skupino D):
1. Piramida, d.o.o., Zagorje,
2. Extra-lux, d.o.o., Ljubljana,
3. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Ljubljana,
4. DZS, d.d., trgovina, Ljubljana,
5. Novodom, d.o.o., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 2. 1998 do 31. 1. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti: po-

goji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura odpiranja prijav:

19. 1. 1998, ob 12. uri v Zdravstvenem do-
mu Novo mesto, Kandijska c. 4.

Število prispelih prijav: 15.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 87, z dne 29. XII.
1997.

Zdravstveni dom, p.o., Novo mesto

Št. 634-20/94/1 Ob-481
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: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Marko Peršin, Zavod RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, Ljubljana, tel. 13-33-266, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, tel. 178-52-12, faks
178-56-68, soba št. 4, e-mail:
marko.persin@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija izobra-

ževanj pedagoških delavcev na področ-
ju računalništva in informatike v progra-
mu Rečunalniško opismenjevanje.

Izbrani so organizatorji izobraževanj:
Kopo, računalniško in poslovno izobra-

ževanje, d.o.o., Renče, Lukežiči 38a,
Miška, d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva

6–8,
Much, podjetje za izobraževanje in po-

slovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Komen-
skega 11,

Opus, zavod za računalniško izobraže-
vanje, Kranj, Jaka Platiše 9.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
120,000.000 SIT letno skupaj.

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 so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
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nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika, so bila:

– celovitost opisa organizacijskih po-
stopkov za ugotavljanje potreb po izobraže-
vanju in organizacije seminarjev,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika,

– dosedanje izkušnje pri organizaciji
izobraževanja v šolstvu in reference pred-
vsem na področju organizacije izobraževa-
nja pedagoških delavcev in drugih odraslih
(ORG 2/97 – razpisni obrazec 5),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe
(ORG 2/97 – razpisni obrazec 6),

– razmerje cena/kvaliteta ponujenih sto-
ritev in ostali komercialni pogoji.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu ORG 2/97 – razpisni obrazec 7 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Poljanska 28, Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana, soba št. 215.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 63.885 (osnovni, didaktični programi in
seminarji za učitelje računalničarje),
120.434 (seminarji za ravnatelje), najvišja
cena: 121.105 (osnovni, didaktični progra-
mi in seminarji za učitelje računalničarje),
253.000 (seminarji za ravnatelje).

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 71, z dne 21. XI.
1997; Ob-5090.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-482
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbov-
lje (RTH, d.o.o., Trbovlje), kont. oseba Čer-
ne Mira, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. Požarno zavarovanje gradbenih
objektov, opreme in zalog materiala,

2. Vlomsko zavarovanje,
3. Zavarovanje vozil za avtomobil-

sko odgovornost in kasko zavarovanje,
4. Zavarovanje  civilne  odgovor-

nosti,
5. Nezgodno  kolektivno  zavaro-

vanje,
6. Zavarovanje članov reševalnih

moštev in gasilskih čet.
3. Orientacijska vrednost naročila:

85,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 2002.

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: višina zavarovalne premije, plačil-
ni pogoji, zavarovalni pogoji, finančno sta-
nje ponudnika, referenčna lista, velikost za-
varovalnice, razvejanost poslovne mreže, lik-
vidnost in takojšnja plačilna sposobnost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 1.
1998 ob 12. uri na naslovu. RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 82,771.891 SIT, najvišja cena
102,881.605 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 12. XII. 1997 Ur. l. RS, št. 77-78.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 102/98 Ob-483
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 Naklo, kont. oseba Drago Gori-
čan, tajnik občine, Glavna cesta 24, Naklo,
tel. 064/471-890, faks 064/471-688, so-
ba št. 4.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) pridobitev koncesije izgradnje ka-

belskega omrežja v Občini Naklo,
b) izdelava projekta za izgradnjo ka-

belskega omrežja,
c) izgradnja kabelskega omrežja do

odjemnih mest,
č) vzdrževanje in obnavljanje kabel-

skega omrežja.
3. Orientacijska vrednost naročila: orien-

tacijska vrednost del je cena priključka v
okviru cen na področju Slovenije.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 2. 1998 in zaključek 29. 6. 1998.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference in strokovnost ponudnika,
– rok izvedbe del,
– ponudbena cena,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 1.

1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, Naklo.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 600 DEM, najvišja cena 1.200 DEM.

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

Datum in številka objave javnega razpisa:
5. 12. 1997; 12. 12. 1997, št. 102/1-397.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Občina Naklo

Št. 8/6-1/462-1-1/98 Ob-484
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Na podlagi javnega razpisa za izbiro

izvajalca brez omejitev (Ur. l. RS, št. 81/97)
je bil za investicijski objekt Krajevno kabel-
sko omrežje Lokavec kot najugodnejši po-
nudnik izbran Mensel, d.o.o., Ljubljana, s
ponujeno ceno 9,155.095 SIT, z ustreznim
rokom izvedbe in ustreznimi referencami.

2. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev (Ur. l. RS, št. 81/97)
je bil za investicijski objekt Krajevno kabel-
sko omrežje Vrtojba kot najugodnejši po-
nudnik izbran Imotel, d.o.o., Renče, s po-
nujeno ceno 36,659.890 SIT, z ustreznim
rokom izvedbe in ustreznimi referencami.

3. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev (Ur. l. RS, št. 81/97)
je bil za investicijski objekt Krajevno kabel-
sko omrežje Prvačina kot najugodnejši po-
nudnik izbran Imotel, d.o.o., Renče, s po-
nujeno ceno 12,801.969 SIT, z ustreznim
rokom izvedbe in ustreznimi referencami.

Telekom Slovenije
PE Nova Gorica

Št. 6/98 Ob-487
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Krško, kont. oseba
Zlatka Mavsar, Cesta krških žrtev 56, Kr-
ško, tel. 21-204.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– zdravstveni material,
– zobozdravstveni material,
– zdravila,
– RTG material,
– laboratorijski material,
– pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

57,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

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

Zdravstveni material: Sanolabor, Ljublja-
na, Lekarna na Vidmu Krško, Kemofarmaci-
ja Ljubljana, Simps’s Trzin, Salus Ljubljana.

Zobozdravstveni material: Sanolabor
Ljubljana, Kemofarmacija Ljubljana, Studio
33, Ljubljana, Iris Ljubljana.

Zdravila: Sanolabor Ljubljana, Lekarna
na Vidmu Krško, Kemofarmacija Ljubljana,
Salus Ljubljana.

RTG material: Sanolabor Ljubljana, Ke-
mofarmacija Ljubljana, Simps’s Trzin, Inte-
rexport Ljubljana.

Laboratorijski material: Sanolabor Ljub-
ljana, Alpos meding Šentjur, Kemofarmaci-
ja Ljubljana, Interexport Ljubljana, Iris Ljub-
ljana.

Pisarniški material: MK Birooprema PE
Celje, Založba obzorja Maribor, DZS, d.d.,
trgovina Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-
njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Kriteriji za izbiro ponudb – kriteriji iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 1.
1998 ob 13. uri na naslovu: ZD Krško,
CKŽ 54 – Bonova hiša.

Število prispelih ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 77-78 z dne 12. XII. 1997,
Ob-5326.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 6. 2. 1998.

Zdravstveni dom Krško

Ob-494
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Edvard Peperko, Mestni trg 10, Šentjur,
tel. 743-215, faks 743-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja podružnič-
ne osnovne šole Prevorje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek ma-
rec 1998, zaključek maj 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: merila razpisa: reference, način
plačila, terminski plan.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 12.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šent-
jur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja ce-
na: 95,132.388 SIT, najvišja cena:
120,315.565 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68, z dne 7. XI. 1997;
Ob-4779.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 6/98 Ob-496
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: Stanovanjski sklad občine Maribor, Graj-

ski trg 1, Maribor, kont. oseba Ivan Satler,
dipl. inž. arh., tel. 062/229-7360-18, faks
062/215-221.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije IPZ, PGD, PZR,
PZI in PEL za stanovanjski objekt v so-
seski S-31 ob ulici V. Vlahoviča v Mari-
boru, vključno z ureditvijo okolja in ko-
munalnimi priključki.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 7,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: PGD, PZR, PZI, PEL je
potrebno izdelati in predati naročniku v roku
80 dni od sklenitve pogodbe o javnem na-
ročilu.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
19. 12. 1997 ob 10. uri, na sedežu naroč-
nika.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja vred-
nost: 5,775.000 SIT, najvišja vrednost:
7,750.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997; Ob-5031.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 2. 1998.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-522
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

izid javnega naročila

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, Celje, kont. oseba
Jože Spevan, dipl. ek., VO-KA, Celje, tel.
063/451-322.

2. Predmet javnega naročila: storitev:
projektiranje PGD, PZI – Vodovod Vi-
soko–Kalše I. faza.

3. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb je bilo 27. 1. 1998

ob 13. uri, v prostorih MOC, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, Celje.

Število prispelih ponudb: 1.
Po 34. členu ZJN ponovljeni javni razpis

ni uspel, neodprta ponudba se odpošlje
ponudniku.

Mestna občina Celje

Ob-523
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 Ljutomer, kont. oseba Koser
Lilijana, Vrazova 1, Ljutomer, tel.
069/81-712, faks 069/81-610, soba št.
216.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja ceste v
stanovanjski soseski na Razlagovi ulici
v Ljutomeru.

Vrednost dodeljenega naročila:
12,329.895 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

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

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

ponudbe:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.

1998 ob 13. uri na naslovu: Občina Lju-
tomer, Vrazova 1, Ljutomer.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 12,329.895 SIT, najvišja cena:
15,910.645,10 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5447.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 6. 2. 1998.

Občina Ljutomer

Ob-524
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

izid
javnega razpisa

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/740-215, faks 063/743-446, soba
št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cijskega kolektorja RZ – 6 Šentjur.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek januar
1998 in zaključek februar 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: reference, cena, način plačila,
terminski plan, garancijski rok in druge
ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 1.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja
cena: 12,238.380 SIT, najvišja cena
20,562.209,30 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: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5478.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 6. 2. 1998.

Občina Šentjur

Št. 81-00/22 Ob-525
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
Brane Janjič, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/125-03-33, faks 061/219-389.

2. Predmet javnega naročila: tiskanje
glasila Naš Stik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: mesečno po letnem
planu.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena vrednost, rok
plačila, reference ponudnika pri tiskanju ča-
sopisov in revij.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 1.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena: 7,216.000 SIT, najvišja cena
8,904.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5526.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 6. 2. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-526
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: Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
kont. oseba Alijana Lepšina, tel.
061/1892-440, faks 061/1892-698.

2. Predmet javnega naročila: opravljan-
je storitev čiščenja prostorov fakultete z
okolico in materialom za čiščenje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost: Čistoča, d.o.o.,
Lobodova 18, Trzin.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu in razpisni dokumentac-
iji (cena, odzivni čas, število usposobljenih

delavcev, opremljenost s strojno opremo,
pogostost čiščenja).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ekonomska fakulteta, dne 18. 12.
1997 ob 9. uri.

7. Število prispelih ponudb: 8.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

9. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 67 z dne 19. X. 1997,
Ob-4663.

Ob-527
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: Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
kont. oseba Alijana Lepšina, tel.
061/1892-440, faks 061/1892-698.

2. Predmet javnega naročila: opravljan-
je storitev fizičnega varovanja objekta
in receptorske službe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost: Sedea, d.o.o.,
Stegne 25a, Ljubljana.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu in razpisni dokumentac-
iji (cena, odzivni čas, število usposobljenih
delavcev).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ekonomska fakulteta, dne 17. 12.
1997 ob 9. uri.

7. Število prispelih ponudb: 5.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

9. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 67 z dne 30. X. 1997,
Ob-4664.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 05/19-98 Ob-528
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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 219-533, faks
061/222-633.

2. Predmet javnega naročila: sanacija za-
plavnega prostora prodne pregrade
Javornik – odstranitev in neškodljivo de-
poniranje usedlin iz zaplavnega prostora.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je december
1997, predvideni rok dokončanja del pa
april 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani
ponudnik je najustrezneje zajel interese in
želje investitorja iz razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dne
22. 12. 1997 ob 13. uri. Pravočasno je
dostavilo svoje ponudbe sedem ponudnik-
ov od štirinajstih, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo.

Najnižja ponudbena cena za izbrano var-
ianto: 33,809.627 SIT, najvišja ponudbena
cena za izbrano varianto: 112,609.879,40
SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997, Ob-5110.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 31. 12. 1997.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-529
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

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

naročnika:  Vlada  Republike  Slovenije,
Servis  skupnih  služb  vlade,  kont.  oseba
Aleš Ponikvar, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, tel. 1785-565, faks 1785-579, soba
št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca

varnostno-receptorske službe poslovnih
prostorov državnih upravnih organov v
Ljubljani.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
36,212.000 SIT/leto.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 2. 1998 in zaključek 31. 12.
1999.

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  iz-
brane ponudbe: pozitivne reference
ponudnikov pri naročniku in uporabnikih
storitev, sposobnost in opremljenost
ponudnikov za kvalitetno opravljanje
storitev, certifikat ISO 9001 za kvalitetno
opravljanje storitev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, sejna soba,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena: 859,95 SIT/uro, najvišja cena: 1.155
SIT/uro.

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

Datum objave javnega razpisa: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 12. XII. 1997,
Ob-5412.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 30. 1. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št. 072-055/97 Ob-530
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec, kont. oseba Špela Pruš, tel.
0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: pogodbe-
ni dnevni prevoz osnovnošolskih
učencev v Mestni občini Slovenj Gradec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 2.
1998, 3 leta.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani
ponudniki so bili ocenjeni na podlagi objav-
ljenih meril v javnem razpisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 1.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
31,25 SIT za dnevno ceno na 1 km, najvišja
cena: 160 SIT za dnevno ceno na 1 km.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5495.

Predvideni datum objave dodelitve
javnega naročila: 6. 2. 1998.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-549
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Spec. akad. st. Rudi Turk, dr. med.,
Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: radioizotopi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

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

I. Ponudnik: Biomedica Maribor, Sloka-
nova 12, Maribor.

II. Ponudnik: Karana Ljubljana, Čopova
14, Ljubljana.

III. Ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska 8,
Ljubljana.

IV. Ponudnik: Genos Ljubljana, Linharto-
va 5, Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti – 12 mese-
cev od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

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

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe: kriteriji iz raz-

pisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1998, ob 10. uri na naslovu naroč-
nika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb 4.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovljeni

javni razpis za izbiro izvajalca s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti (po 48. in
50. členu ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 71 z dne 21. XI. 1997,
Ob-5059.

Predvideni datum objave priznanja spo-
sobnosti 6. 2. 1998.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 0048/1-308/62-11-97 Ob-550
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem javnem razpisu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-5656.

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

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

110,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 15. 1. 1998 in zaključek
31. 12. 1998.

5. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 10 ve-
ljavnih ponudb. Zaradi nepriloženih vzorcev,
javni razpis ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1997 ob 9. uri na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana, naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 10.
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. 71 z dne 21. XI. 1997,
Ob-5069 in popravka objave Ur. l. RS, št.
73 z dne 28. XI. 1997.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5/98 Ob-551
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno stanovanjsko podjetje Bre-
žice, d.d., Cesta prvih borcev 11, Brežice,
tel. 0608/611-19.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava vozila za od-

voz komunalnih odpadkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv najugodnejšega
ponudnika: Avtocommerc, d.o.o., Novo
mesto,  Seidlova  16,  Novo  mesto,  va-
rianta 2.

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

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 1.
1998 ob 9.30 na sedežu Komunalno sta-
novanjskega podjetja Brežice, d.d., Cesta
prvih borcev 9, Brežice.

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

za izbiro izvajalca brez omejitev (19. člen
ZJN).

Številka in datum objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 73/97 z dne 28. XI. 1997.

Predvideni datum objave sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika 30. 1. 1998.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.,

Ob-554
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba spec. akad. st. Rudi Turk, dr. med.,
Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: radioizotopi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

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

I. ponudnik: Biomedica Maribor,
Slokanova 12, Maribor,

II. ponudnik: Karanta Ljubljana, Čopova
14, Ljubljana,

III. ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska 8,
Ljubljana,

IV. ponudnik: Genos Ljubljana, Linharto-
va 5, Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

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

vane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe: kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 12.

1997 ob 10. uri, na naslovu naročnika:
Splošna  bolnišnica  Maribor,  Ljubljanska
ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovljeni

javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (po 48. in 50.
členu ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997, Ob-5059.
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Predvideni datum objave priznanja
sposobnosti: 6. 2. 1998.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 0048/1-308/61-97 Ob-555
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: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Milan Ramovš, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-5651.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– pnevmatike za avtomobile in mo-

torna kolesa,
– motorna in zavorna olja,
– hladilne tekočine, tekočine za

vetrobranska stekla.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 17 vel-
javnih ponudb. 10 ponudb je bilo izločenih
zaradi nepopolnosti. Izbira najugodnejšega
ponudnika za vsako posamezno točko
temelji na uporabi ponderiranih meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji, 10%
zaščite domačih ponudnikov, tehničnih kar-
akteristikah artiklov ter operativnih potreb
uporabnikov.

Izbrani ponudniki:
– točka I.1.A – avtoplašči letni: ponud-

nik BOLTEZ, d.o.o.,
– točka I.1.B – avtoplašči letni: ponud-

nik: BIRING, d.o.o.,
– točka I.2.A – avtoplašči zimski: ponud-

nik PETROL, d.d.,
– točka I.2.B – avtoplašči zimski: BIR-

ING, d.o.o.,
– točka I.3. – avtoplašči za terenska voz-

ila 4 × 4: ponudnik BIRING, d.o.o.,
– točka II – motoplašči: ponudnik

BOLTEZ, d.o.o.,
– točka III – motorna olja, maziva: ponud-

nik PETROL, d.d.,
– točka IV – hladilna tekočina, tekočina

za vetrobransko steklo: ponudnik CIM,
d.o.o.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 17:
– točka I.1.A: najnižja cena:

2,259.674,32 SIT, najvišja cena:
4,369.584,80 SIT,

– točka I.1.B: najnižja cena
8,378.185,43 SIT, najvišja cena:
14,619.710 SIT,

– točka I.2.A: najnižja cena:
2,125.548,85 SIT, najvišja cena:
4,778.388 SIT,

– točka I.2.B: najnižja cena:
6,382.254,14 SIT, najvišja cena:
13,178.760 SIT,

– točka I.3: najnižja cena: 4,598.580
SIT, najvišja cena: 8,313.737 SIT,

– točka II: najnižja cena: 1,981.475,60
SIT, najvišja cena: 2,502.991,30 SIT,

– točka III: najnižja cena: 6,464.969,50
SIT, najvišja cena: 19,775.640 SIT,

– točka IV: najnižja cena: 792.775 SIT,
najvišja cena: 1,147.500 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4792.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 6/98 Ob-556
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje,
kont. oseba Metka Čas, tel. 063/863-009,
faks 063/865-569.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

46,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril z izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: Vrtec Velenje, dne 20. 1. 1998 ob
12. uri.

Število prispelih ponudb: 29.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

Datum in številka objave razpisa: Uradni
list RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997,
Ob-5502.

8. Sposobnost je bila podeljena:
– Galina, d.d., Svenškova 44, Maribor,
– Žito – Mlini, d.o.o., Šmartinska 154,

Ljubljana,
– Povrtnina, Tržaška cesta 33, Maribor,
– Pivka, p.o., Neverke 30, Košana,
– Jata, d.d., Hladilniška 34,

Ljubljana-Polje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,

Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pet-

rovče,
– Savinjski magazin – Trade, d.o.o.,

Šlandrov trg 35, Žalec,
– Savinjski kruhek, Šlandrov trg 35,

Žalec,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina, Trg

svobode 12, Šoštanj,

– Mesnine Žerak, Rogatec 21, Rogatec,
– Presta, d.o.o., Cesta talcev 2, Velenje,
– Poznič, Trgovina in mesnine, Partizan-

ska 54, Velenje,
– Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17,

Celje,
– Mesarija Strašek, Stari trg 11, Sloven-

ske konjice,
– Impuls, d.o.o., Trzin 57, Domžale,
– Klasje, d.d., Prešernova 23, Celje,
– Dolina, d.d., Goriška cesta 46, Vele-

nje,
– Kele & Kele, d.o.o., Laze 22/a, Lo-

gatec,
– Dobrina, d.o.o., Trgovina z živili, Gori-

ca pri Slivnici,
– Oskrba, d.d., Trgovina na veliko in

malo, Trg 4. julija, Dravograd.

Št. 6/98 Ob-557
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje,
kont. oseba Metka Čas, tel. 063/863-009,
faks 063/865-569.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril z izbiro izbrane

ponudbe: merila, navedena v razpisu in
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: Vrtec Velenje, dne 20. 1. 1998 ob
12. uri.

Število prispelih ponudb: 19.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljan-
jem sposobnosti.

Datum in številka objave razpisa: Uradni
list RS, št. 81 z dne 19. XII. 1997,
Ob-5503.

8. Sposobnost je bila podeljena:
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,

Spodnji Duplek,
– Diversey – Lever, d.o.o., Linhartova

ul. 15, Maribor,
– Mavrica, d.o.o., Resljeva c. 1, Ljublja-

na,
– Ivec, d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 38,

Maribor,
– Čeplak, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,

Špeglova 15, Velenje,
– Astra, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
– Segon – Šket, Goričica 13, Šentjur,
– Henkel – Ecolab, d.o.o., Vajngerlova

4, Maribor,
– Vafra commerce, d.o.o., Griže 125,

Griže,
– Teol, d.d., Tovarniška 48, Ljubljana,
– Dolina – trgovina, d.d., Goriška 46,

Velenje.
Vrtec Velenje
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Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 40300-18/97 Ob-531
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: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Dular Jože, dipl. inž.
agr., Dunajska 56, 58 Ljubljana, tel.
178-91-35, faks 178-90-21.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje tehničnih

in administrativnih nalog v prvih treh me-
secih leta 1998, obdelava in analiza
zahtevkov za pridobitev proračunskih
sredstev.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,533.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in njegova usposoblje-
nost, rok za izvedbo, razpolaganje z ustrez-
nimi kadri, opremo, programi in podatkovni-
mi bazami, predhodne aktivnosti na enakih
nalogah.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 110-1/98 Ob-542A
Na podlagi 7. odstavka 55. člena zako-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje gradnje
štiripasovnice Ankaran–Koper.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
50,607.901 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 3. 1998 in zaključek 15. 5. 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: izbrana je bila ponudba ponudni-
ka SCT, d.d., Ljubljana.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Ob-542B
Na podlagi 3. odstavka 55. člena zako-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Sloven-
iji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Javni razpisi

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dodatni strokovni

nadzor nad izvedbo tirnih naprav pri iz-
vedbi nadvozov 4-4 in 4-5 na VAC
Ljubljana.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
7,635.210 SIT.

4. 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: Slovenske železnice so edini
možni ponudnik.

5. Kraj javnega odpiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Ob-542C
Na podlagi 3. odstavka 55. člena zako-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

in varstvo AC za leto 1998.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

1.600,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

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

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

ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni
ponudnik.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Ob-542Č
Na podlagi 3. odstavka 55. člena zako-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pobiranje cestnine

v letu 1998.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

1.100,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

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

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

ponudbe: JPVAC je edini usposobljeni
ponudnik.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
Ulica XIV. divizije 4, Celje.

DARS, d.d.

Ob-543
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Šef Danilo, tel. 062/30-05-710, faks
062/30-05-701.

2. Predmet javnega naročila: odprava
poškodbe gonilnega obroča na turbini
1 HE Formin proizvajalca Litostroj, ki
obsega izdelavo potrebne tehnične do-
kumentacije, dobavo materiala in izved-
bo del.

3. Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Rok začetka del takoj; predvideno

dokončanje del v 4 tednih.
5. Utemeljitev: naročnik ugotavlja, da je

prišlo do nenadnih poškodb na turbinski
opremi agregata 1 HE Formin.

Narava poškodbe je taka, da agregat ne
sme obratovati, ker bi v nasprotnem primeru
prišlo do velike materialne škode. Zaradi
potrebe takojšnje sanacije poškodb in vse-
bine izvedbe je smotrno in ekonomsko up-
ravičeno oddati odpravo poškodbe proizva-
jalcu že vgrajene opreme firmi Litostroj –
tovarna turbin.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-504
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) in sklepa programskega
sveta za tekmovanja iz znanja Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje državnih srečanj in

tekmovanj iz znanja za učence, dijake
in študente za leto 1998

1. Predmet razpisa je organizacija in iz-
vajanje srečanj in tekmovanj iz znanja na
področju naravoslovja, tehnike, družboslov-
ja in jezikoslovja.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo šole,
skupnosti šol in fakultete, društva, zveze
strokovnih društev, zavodi in druge poob-
laščene organizacije, ki organizirajo sreča-
nja in tekmovanja iz znanja na navedenih
področjih (1. točka) in katerih zaključno tek-
movanje se konča na državnem nivoju.

3. Ponudba za rzapis mora vsebovati na-
slednje elemente (označene in urejene v
naslednjem vrstnem redu):

  1. Izpolnjeni razpisni obrazec za prijavo
srečanja in tekmovanja (obr. 1).

  2. Predstavitev organizatorja, iz katere
mora biti razvidna vsebina dejavnosti in delo
na vzgojno-izobraževalnem področju.

  3. Akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev.
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  4. Razpis oziroma pravila srečanja in
tekmovanja iz znanja iz katerih mora biti raz-
vidno:

  4.1. osnovna predstavitev srečanja in
tekmovanja,

  4.2. cilji in vsebina srečanja in tekmo-
vanja,

  4.3. predviden obseg srečanja in tek-
movanja (šole in udeleženci),

  4.4. opredelitev nivojev srečanja in tek-
movanja (šolsko, področno, državno),

  4.5. pogoji udeležbe in pravila ocenje-
vanja,

  4.6. strokovni nivo vodenja srečanja in
tekmovanja (člani komisij, gradiva, ipd.).

  5. Mednarodne povezave oziroma na-
daljevanje srečanja in tekmovanja na med-
narodnem nivoju.

  6. Organizator mora v vlogi navesti kra-
tek historiat srečanja in tekmovanja ter po-
vezanost srečanja in tekmovanja z učnim
programom.

  7. Organizator mora predložiti na razpi-
snem obrazcu podroben finančni načrt sre-
čanja in tekmovanja, iz katerega mora biti
razviden delež lastnih sredstev, sredstev
sponzorjev in predviden delež proračunskih
sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in
šport (obr. 2).

  Ravno tako mora biti razvidno za katere
namene bodo porabljena sredstva Ministr-
stva za šolstvo in šport.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
je 12,500.000 SIT.

5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-
ših ponudnikov so vsebovana v točkah 3.4.,
3.5., 3.6. in 3.7. tega razpisa.

6. Razpisno dokumentacijo dobite v
sprejemni pisarni za potrebe Ministrstva za
šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 3
ali jo naročite po tel. 178-52-10, vsak de-
lovni dan od 9. do 14. ure.

7. Posamezni ponudnik sme predložiti
več ponudb. V eni ponudbi sme predložiti
samo eno varianto.

8. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
bistvenih elementov iz 3. točke, bo razpisna
komisija na odpiranju zavrnila kot nepopol-
ne in jih ne bo uvrstila v izbirni postopek.

9. Pisne ponudbe z oznako ponudnika,
z vso potrebno dokumentacijo, z oznako:
“Ne odpiraj, prijava na razpis – sofinancira-
nje srečanj in tekmovanj iz znanja”,morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah, na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljub-
ljana, Župančičeva 6.

Ovojnica s predlogom za sofinanciranje
tekmovanj mora na ta naslov prispeti do
vključno 27. 2. 1998 do 15. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 2. 3. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo in šport, Župančičeva
6/II, Ljubljana, na katerega so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov z ustreznimi pisnimi
pooblastili.

O rezultatih razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 52/97 Ob-505
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Re-

publike Slovenije za mladino objavlja

javni razpis
za dodelitev statusa nacionalne

mladinske organizacije za leto 1998
1. Namen
Namen dodelitve statusa nacionalne mla-

dinske organizacije je priznati mladinskim
organizacijam pomembno vlogo pri obliko-
vanju in razvoju mladinske politike ter konti-
nuiranem izvajanju dejavnosti mladih v Slo-
veniji.

Nacionalne mladinske organizacije so
pomembni nosilci mladinskega dela in so-
cializacije mladih, ki imajo v sklopu redne
dejavnosti za svoj cilj:

– integrirati mlade v družbene procese,
– zagotavljati demokratične oblike zdru-

ževanja in delovanja mladih,
– spodbujati dejavnosti in delovanje po-

dročnih enot organizacij,
– pospeševati mednarodne dejavnosti in

mobilnost mladih,
– skrbeti za informiranje članstva in širše

javnosti.
2. Pogoji za dodelitev statusa nacional-

ne mladinske organizacije
Status nacionalne mladinske organizaci-

je lahko pridobijo združenja mladih, registri-
rana kot pravne osebe v RS in mladinske
organizacije v političnih strankah, registrira-
nih po zakonu o političnih strankah (Ur. l.
RS, št. 62/94), ki:

– delujejo kot prostovoljne in neprofitne
organizacije mladih. Prostovoljnost članstva
mora biti razvidna iz statuta oziroma splo-
šnih pravil delovanja, iz pisno izražene indi-
vidualne volje po vstopu in iz plačevanja
članarine,

– imajo vsaj 70% članstva v starosti od
14. do 27. leta,

– imajo najmanj 300 članov in najmanj 7
lokalnih organizacijskih enot v različnih
upravnih enotah RS,

– so v letu 1997 izvedle najmanj pet pro-
gramov nacionalnega pomena za mladin-
sko delo, v skladu s 1. točko tega razpisa.

Urad RS za mladino bo odločil o dodeli-
tvi statusa nacionalne mladinske organizaci-
je glede na namen razpisa ter izpolnjevanje
pogojev, opredeljenih v 2. točki razpisa.

Združenja mladih z enakim ali podobnim
programom delovanja, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje, lahko pridobijo status nacional-
ne mladinske organizacije kot funkcionalna
povezava takšnih združenj.

3. Orientacijska vrednost
Orientacijska vrednost tega javnega raz-

pisa znaša 15,000.000 SIT.
4. Rok in način predložitve ponudb
Ponudbe, ki morajo vsebovati vse v raz-

pisni dokumentaciji zahtevane elemente, je
potrebno poslati s priporočeno pošto na
naslov Urada RS za mladino, Šmartinska
134a, do vključno 10. 3. 1998 ali oddati v
tajništvo Urada RS za mladino, Šmartinska
134a (soba 307), najpozneje do 10. 3.
1998 do 14. ure. Ponudniki bodo prejeli
potrdilo o prevzemu ponudbe.

Ponudbe morajo biti v zaprtem ovitku,
na katerem mora biti naveden:

– naslov naročnika (Urada RS za mladi-
no),

– vidna oznaka “Ne odpiraj – ponudba
za dodelitev statusa”,

– naslov pošiljatelja (na hrbtni strani).

5. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki po pošti ali v tajništvu Urada RS za
mladino. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Uradu RS za mladino, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
18-42-457.

Urad RS za mladino

Št. 4/98 Ob-462
Na podlagi določbe 3. člena zakona o

merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97) Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb v letu 1998
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območ-
ja Republike Slovenije v letu 1998.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
poleg predpisanih meril, ki jih določa zakon
o merilih in postopku za dajanje poroštev
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) zahtevalo še izpolnjevanje pogoja,
po katerem bo poroštvo namenjeno pr-
venstveno podpori proizvodnje za pripravo
izvoza.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v

višini 100% neporavnane obveznosti iz kre-
ditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec)
ni mogla izterjati na noben drug zakonit na-
čin.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kredit-
nih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kre-
dita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1996 in 1997,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 9 / 6. 2. 1998 / Stran 869

(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1998.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodat-
ne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva

1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-
pelostjo do sedmih let;

2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-
cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presega
TOM +7%;

– za dolgoročne kredite ne presega
TOM +9%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo. Postopek za plači-
lo provizije je predpisan z navodilom, objav-
ljenim v Uradnem listu RS, št. 15/96.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. katerih sanacijski program z opredeli-
tvijo investicij v osnovna in obratna sredstva
izkazuje razvojno naravnanost programa
(predvsem pa uvajanje novih tehnologij, ino-
vacij, izvozna usmerjenost investicije, veča-
nja konkurenčne sposobnosti, odpiranje no-
vih delovnih mest, itd.), ki se dokazuje s
strokovnim mnenjem Ministrstva za znanost
in tehnologijo;

2. za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, okoljska primernost,
skladnost z ISO 14.000) se dokazuje s pri-
dobljenim mnenjem Ministrstva za okolje in
prostor.

V. Realizacija poroštva

Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti Repub-
like Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumenta-
cije, priložene zahtevku, razvidno, da je iz-
koristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspe-
la poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Roki prijave

Rok prijave je odprt do 31. 12. 1998
oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-
ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom pod-

jetja ter oznako “Ne odpiraj, Prijava na raz-
pis – javni razpis za pridobivanje poroštev
Republike Slovenije.”

Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:

– prijava,

– ime in naslov prosilca (indentifikacij-
ska oznaka, matična številka),

– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev.

VIII. Izbor prijav

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Tončki Zadel za področje indu-
strije tel. 061/178-32-54.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 14502-1/98 Ob-461

Občina Dol pri Ljubljani objavlja

javni razpis

za opravljanje lekarniške dejavnosti in
pridobitev koncesije

Na podlagi 13. člena zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92) razpisujemo
pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti
in pridobitev koncesije za območje občine,
s sedežem v Dolu pri Ljubljani.

1. Kandidati morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– iz 14. člena zakona o lekarniški dejav-
nosti,

– zagotoviti poslovne prostore in opre-
mo, ki ustrezajo pogojem iz pravilnika o po-
gojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 37/92).

2. Prednost bodo imeli kandidati, ki bo-
do ponudili možnost čimprejšnjega poslo-
vanja lekarne v Dolu pri Ljubljani.

3. Šteje se, da ima kandidat zagotovlje-
ne prostore, če ima prostore v lasti ali če
ima sklenjeno pogodbo o najemu oziroma
uporabi, z drugo pravno ali fizično osebo.

4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju predpisanih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa, na naslov: Občina Dol pri
Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani,
z oznako: “Za lekarniško dejavnost” (tel.
647-201).

5. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 30 dneh po zaključku razpisa.

Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena
pogodba o koncesiji le v primeru pridobitve
soglasja pristojnega ministrstva in po pred-
hodnem pozitivnem mnenju pristojne zbor-
nice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-502

Komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov v najem Občine Brežice v skladu s pra-
vilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
1. Poslovni prostor v pritličju poslovne

stavbe Cesta prvih borcev 11 v Brežicah,
površine 22,75 m2 s souporabo sanitarij,
primeren za prodajalno.

2. Poslovni prostor v podstrešju poslov-
ne stavbe Cesta prvih borcev 11 v Breži-
cah, površine 44 m2 s souporabo sanitarij,
primeren za pismene.

Pogoji najema:

– najemnik dobi v najem poslovni pro-
stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z od-
lokom o določanju najemnin.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve, Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice, soba št. 23, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po telefonu
0608/62-050 int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci posalti priporočeno po pošti z ozna-
ko “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: “Občina Brežice – Komi-
sija za oddajanje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Št. 39/98 Ob-463

Občina Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, ob-
javlja

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo

nepremičnine

1. Nepremičnina predstavlja del pritličja
Športnega doma Proletarec v Zagorju in je
na parc. št. 629, k.o. Zagorje-mesto in vpi-
sana v z.k. vložku 1112, isto k.o.

2. Skupna površina prostorov, ki so v
lasti Občine Zagorje ob Savi znaša ca.
400 m2 v petih prostorih, s pripadajočim
delom zunanje pokrite trase (dosedanji na-
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 9/98 La-7
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,

Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upookjencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8, z
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo, dne 9.
2. 1996. Istočasno je bil javni poziv objav-
ljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 31. 3. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu pod-
jetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 192/98 La-8
Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o.,

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

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 71, z dne 21. XI. 1997 in
dnevniku Delo, dne 15. 11. 1997. Istočas-
no je bil poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju in lokalnem časopisu Sa-
vinjske novice.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 15. 3. 1998.

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

Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-493
Skupščina družbe AAS Avtorska agenci-

ja za Slovenijo, d.o.o., Slovenska 47, Ljub-
ljana, vpisana v register gospodarskih družb
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vl.
1/12327/00, je sprejela

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

sklep

da se osnovni kapital družbe zmanjša za
9,003.000 SIT, tako da sedaj znaša
13,504.000 SIT.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo upnike druž-
be, da se zglasijo na sedežu družbe in izja-
vijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.

AAS, d.o.o.

Ob-558

Popravek
vabila za sklic 1. seje skupščine

delniške družbe Gradis, Nizke gradnje,
d.d.,

Na podlagi B. točke – sedmega poglav-
ja statuta delniške družbe Gradis, Nizke
gradnje, d.d. in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah je bilo v dnevni-
ku Večer, dne 9. 1. 1998 in v Uradnem listu
RS, št. 1, dne 9. 1. 1998, objavljeno vabilo
za sklic 1. seje skupščine. V objavi je prišlo
do napačne navedbe naslova izvedbe
skupščine, in sicer se ta pravilno glasi:
Obrežna 170, 2000 Maribor in tako bo
skupščina

v četrtek, 12. 2. 1998, v sejni sobi
Dravskih elektrarn na Obrežni 170,
2000 Maribor, s pričetkom ob 12. uri.

Gradis, Nizke gradnje, d.d., Maribor
začasna uprava

Ob-489
Na podlagi statuta delniške družbe Ko-

nim, Podjetje za zastopanje, zunanjo in no-
tranjo trgovino, d.d., Slovenska cesta 56,
Ljubljana, sklicujemo

1. skupščino delničarjev,

ki bo dne 9. 3. 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta
56.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
po predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

2. Predlog poslovnika skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poteku lastninskega preob-
likovanja.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

5. Informacija o delu začasnega nadzor-
nega sveta.

men teh prostorov je bil nudenje gostinskih
storitev in rekreacije).

3. Prostori, ki jih oddajamo s tem razpi-
som, so vsebinsko vključeni v rekreacijsko-
športni kompleks mesta Zagorje in so ne-
posredno s podzemnim hodnikom poveza-
ni s Športno dvorano, v kateri bodo poleg
športnih in rekreacijskih dogodkov tudi mno-
žične javne prireditve in proslave.

4. Idejna zasnova predvideva v prosto-
rih, ki jih oddajamo gostinski lokal s pomož-
nim prostori v skupni površini okoli 400 m2.

Opredeljena namenska uporaba je za na-
jemnika obvezna.

5. Najemnik bo lahko pod konkurenčni-
mi pogoji z gostinskimi storitvami servisiral
tudi prireditve, ki bodo v Športni dvorani, s
katero je poslovni prostor neposredno po-
vezan, ter druge prireditve, ki bodo v šport-
no-rekreacijskem centru.

6. Dolžnost najemnika je, da v prostorih
opravi vsa potrebna gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela ter nabavi in inštalira vso
potrebno opremo za popolno funkcional-
nost, najemodajalec pa je že zgradil pove-
zovalni hodnik do športne dvorane.

Najemnik mora vsa dela, navedena v 1.
odstavku 6. točke razpisa, opraviti skladno
s projektno dokumentacijo, ki je že izdela-
na, najkasneje v 9 mesecih po sklenitvi na-
jemne pogodbe.

7. Najemodajalec se obvezuje, da bo
stroške, ki jih bo imel najemnik z izvedbo
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter
nepremično opremo, upošteval oziroma jih
kompenziral s pogodbeno dogovorjeno na-
jemnino.

8. Najemnik bo moral ne glede na dolo-
čila iz 7. točke tega razpisa po sklenitvi
pogodbe poravnati vse tekoče stroške, ki
izhajajo iz te nepremičnine (energija, voda
itd).

9. Najkrajša doba najema traja 10 let.
10. Na razpisu lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe: pravne morajo svojo iden-
titeto dokazati z izpisom iz registra, fizične
pa s potrdilom o državljanstvu (na razpisu
lahko sodelujejo le državljani Republike Slo-
venije)

11. Ponudniki naj svojo ponudbo pošlje-
jo v 30 dneh po objavi tega razpisa na na-
slov: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, v zapečatenih
ovojnicah z napisom “Ne odpiraj - ponudba
Proletarec”, na ovojnici mora biti napisano
tudi ime oziroma firma ponudnika.

V ponudbi je treba navesti višino najem-
nine, garancije, ki jih bodo dali najemoda-
jalcu za resnost izvedbe oziroma dokonča-
nja prostorov, reference za izvajanje enakih
ali sorodnih dejavnosti (gostinstvo, rekre-
acija) ter čas najema prostorov.

Reference ponudnika bodo poleg dru-
gih (višina ponujene najemnine in roka iz-
vedbe vseh del navedenih v 6. točki tega
razpisa) odločilni element pri odločanju o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

12. Drugi pogoji bodo dogovorjeni z na-
jemno pogodbo.

13. O dnevu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni po izvedenem
razpisu.

14. Ta razpis in ponudbe najemodajalca
ne zavezujejo k sklenitvi pogodbe s kate-
rimkoli ponudnikom.

15. Ogled nepremičnine, idejne zasno-
ve in drugi podatki so potencialnim ponud-
nikom na voljo po predhodni najavi po tel.
0601/64-083 (Ludvik Fain, dipl. inž. arh.).

16. Potencialni najemniki morajo ponud-
be posredovati v 10 dneh po objavi razpisa
v zapečatenih ovojnicah na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, s pripisom “Najem ŠD Pro-
letarec - Ne odpiraj”!

Občina Zagorje ob Savi
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Predlog sklepa: sprejme se informacija
o delu začasnega nadzornega sveta v času
od imenovanja do sklica 1. skupščine.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in nagrade članov
nadzornega sveta (sejnine in potni stroški).

Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-
zornega sveta po predlogu začasnega nad-
zornega sveta in njihove nagrade po predlo-
gu začasne uprave.

7. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju v letih 1993–1996 in ocena poslo-
vanja v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju v letih 1993–1997 in ocena po-
slovanja v letu 1997, po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta.

8. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o razporeditvi dobička, ostvarjenega v
obdobju 1993–1996.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o oblikovanju sklada lastnih delnic.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizijske družbe po predlogu
začasnega nadzornega sveta.

Gradivo s predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na razpolago na se-
dežu družbe 10 dni pred pričetkom zaseda-
nja vsak delovnik od 10. do 13. ure v tajniš-
tvu družbe Ljubljana, Slovenska cesta 56.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 1. 1998 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zasotpanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet bo-
sta sprejela svoja stališča k nasprotnim
predlogom v roku desetih dni po sklicu
skupščine in o tem obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Konim, d.d., Ljubljana
začasna uprava in začasni nadzorni

svet

Št. 106/98 Ob-521
Na podlagi 274. člena ZGD in na podla-

gi sklepa V. seje nadzornega sveta družbe z
dne 30. januarja 1998 sklicuje nadzorni svet
družbe

skupščino družbe Zavarovalnica
Concordia, d.d., Trg republike 3,

Ljubljana,

ki bo dne 10. 3. 1998 ob 12. uri, v
konferenčni dvorani poslovne stavbe TR/3,
Trg republike 3 (14. nadstropje), Ljubljana,
s predlogom dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sk-
lepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega in spre-
jme se predlog o imenovanju zapisnikarja in
notarja.

2. Dokapitalizacija zavarovalnice.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o

dokapitalizaciji zavarovalnice in sklep o novi
emisiji delnic z namenom dokapitalizacije
družbe.

3. Sprememba statuta
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-

membi statuta družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k

posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti v pisni obliki obrazloženi in posre-
dovani tajništvu uprave družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Slednji morajo predložiti pisno poo-
blastilo na dan zasedanja skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uveljav-

ljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki so prijavili
svojo udeležbo v pisni obliki najkasneje tri
dni pred sejo skupščine in so vpisani v deln-
iško knjigo. Na dan seje skupščine se mora-
jo udeleženci prijaviti v sejni sobi, kjer bo
potekala skupščina. Predložiti morajo pisna
pooblastila o lastništvu delnic, zastopniki ali
pooblaščenci pa tudi pisna pooblastila za
zastopanje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje uro kasneje v istih pros-
torih. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Od dneva objave seje skupščine si je
možno gradivo za sejo pogledati na sedežu
zavarovalnice v delovnem času (v tajništvu).

Zavarovalnica Concordia, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Ob-495
Na podlagi 287. in 288. člena ZGD spo-

roča začasna uprava družbe Fotona, d.d.,
Stegne 7, Ljubljana delničarjem

nasprotna predloga

k 7. točki dnevnega reda 1. skupščine
delničarjev Fotone, d.d., sklicane za 20. 2.
1998.

1. Nasprotni predlog, ki ga je vložila
uprava delniške družbe Iskra, d.d., Ljublja-
na.

Dopolni se IV. poglavje poslovnika o de-
lu skupščine, to je: zapisnik skupščine z
41. členom, ki glasi: Uprava družbe je dolž-
na v sedmih dneh po zasedanju skupščine
dostaviti kopijo zapisnika skupščine družbe
delničarjem, ki imajo najmanj 5% glasov.

41. in 42. člena obstoječega besedila
poslovnika o delu skupščine se ustrezno
prenumerirata, to je v 42. in 43.

Mnenje začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: začasna uprava in zača-
sni nadzorni svet soglašata z navedeno do-
polnitvijo poslovnika.

2. Nasprotni predlog, ki ga je vložil del-
ničar Matjaž Drenik.

Spremenita se 27. in 28. člen poslovni-
ka o delu skupščine in glasita:

– 27. člen: volitve za člane nadzornega
sveta se izvajajo v zaprto kandidacijsko li-
sto,

– 28. člen: vrstni red za glasovanje o
različnih zaprtih kandidacijskih listah določi
predsednik skupščine.

Mnenje začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
soglašata z navedeno spremembo poslov-
nika, ker omogoča enostavnejše in hitrejše
glasovanje na skupščini.

Fotona, d.d.
Začasna uprava

Popravek

V pozivu upnikom, objavljenim v Urad-
nem listu RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-456, se ime stečajnega dolžnika, ki v
objavi ni navedeno, glasi: Emona Commer-
ce, proizvodnja in trgovina, d.o.o., v ste-
čaju, Šmartinska 130, Ljubljana. Pod po-
zivom je podpisan stečajni upravitelj Janez
Žnidarič.

Uredništvo

Ob-475
Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Mari-

bor, Trg svobode 3, Maribor, razpisuje na
podlagi sklepa nadzornega sveta z dne
26. 1. 1998

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje je: sindikalna dvorana
v izmeri 112 m2, in s pripadajočim dvoriš-
čem 1940 m2, katera leži na parcelni števil-
ki 156/1 k.o. Hrastje, pripisano pri vl. št.
143.

V objektu je najemnik z vlaganji in pred-
kupno pravico.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.

Pravne osebe morajo prodajalcu predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je.

Pooblaščenci dražiteljev morajo pred za-
četkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Izklicna cena za dvorano s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem je 18.691,25
DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, na dan plačila.

Razne objave
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Vsak dražitelj mora pred začetkm dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila na žiro ra-
čun prodajalca številka: 51800-601-16364
pri APP Maribor s pripisom “varščina” ter o
plačilu predložiti potrdilo pred začetkom
dražbe.

Varščina se šteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa se vrne v 5 dneh po dražbi.

Uspeli dražitelj mora prodajno pogodbo
skleniti v 8 dneh po končani dražbi, celotno
kupnino pa mora plačati v 30 dneh po skle-
nitvi pogodbe, pri čemer se že vplačana
varščina všteje v kupnino. Če pogodbe ne
bo sklenil ali, če ne bo poravnal kupnine
skladno s pogodbo se šteje, da odstopa od
pogodbe oziroma se pogodba razveljavi,
varščino pa zadrži prodajalec.

Prometni davek, cenitve in stroške v zve-

Št. 24/98 Ob-492

Podjetje Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
Maribor, po sklepu nadzornega sveta št. 1, objavlja

javno dražbo
poslovnih, gospodarskih in stanovanjskih prostorov

I. Na javno dražbo dane nepremičnine obsegajo:

1. Stanovanjski objekt Pekel 5, parc. št. 334/4 – k.o. Pekel,
pripisana pri vl. št. 25 – z naslednjimi stanovalci:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Sternad Karel 83,15 10.970,08
2. Mlinarič Franc 41,06 5.619,15
3. Drevenšek Ana 82,52 11.735,30
4. Mlinarič Edvard 28,57 4.110,40
5. Hernet Ljubica 52,48 5.340,50
6. Mlinarič Jožefa 34,91 5.022,50

2. Stanovanjski objekt Pekel 6, ki leži na parc. št. 334/3 – k.o.
Pekel, pripisana pri vl. št. 25 – stanovalec:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Kupčič Herman 79,82 9.162,55

3. Stanovanjski objekt Pekel 7, ki leži na parc. št. 315/3 – k.o.
Pekel, pripisana pri vl. št. 149 – stanovalec:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Ulčnik Terezija 100,95 5.937,70

4. Stanovanjski objekt Pekel 8, ki leži na parc. št. 212/3 – k.o.
Pekel, pripisan pri vl. št. 4 – stanovalec:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Ulčnik Mirko 71,40 5.227,80

5. Stanovanjski objekt Cesta v Rošpoh 30, ki leži na parc. št.
33/8 – k.o. Kamnica, pripisana pri vl. št. 47 – stanovalci:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Štrumpfl Elica 68,61 7.202,80
2. Godec Dušan 50,72 6.343,82

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

3. Puž Hermina 50,17 6.311,80
4. Ljubec Branko 47,21 4.639,75

6. Stanovanjski objekt Limbuška graba 12, ki leži na parc. št.
68/1 – k.o. Limbuš, pripisana pri vl. št. 2 – s stanovalci:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Žohar Marija 64,15 8.961,50
2. Zagoršak Bojan 51,83 5.235,90
3. Potočnik Alojz 64,77 12.032,10
4. Majcen Ivana 41,87 5.667,44

7. Stanovanjski objekt Plečnikova 4, ki leži na parc. št. 1014 –
k.o. Tabor – s stanovalcem:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Hojski Anton 56,36 26.555,87

8. Stanovanjski objekt Pesnica 22, ki leži na parc. št. 40/2 –
k.o. Jelenče, pripisana pri vl. št. 123 – s stanovalcem:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Ornik Franc 102,19 21.985,90

9. Stanovanjski objekt Kozjak 26, ki stoji na parc. št. 23/2 –
k.o. Kozjak, pripisana pri vl. št.72 – s stanovalcem:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

1. Falež Veronika 131,30 10.528,70

Vsi najemniki imajo predkupno pravico in lahko odkupijo stano-
vanje po pogojih stanovanjskega zakona.

V primeru, da se pojavi kupec, ki nima najemne pogodbe, ne
veljajo pogoji stanovanjskega zakona.

Kupci so dolžni plačati prometni davek, stroške vknjižbe v
zemljiško knjigo in poravnati stroške priprave pogodbe – v višini
20.000 SIT.

10. Pisarniški prostor v Svečini 2, ki leži na parc. št. 9/1 – k.o.
Svečina, pripisana pri vl. št. 76:

Stanovanje Velikost – m2 Vrednost v DEM,
po sred. teč. Banke

Slovenije, na dan plačila

Pisarniški prostor 20 1.028

zi s prenosom lastništva in vpisom v zemljiš-
ko knjigo nosi kupec, če pa je obveznost
poravnana v enkratnem znesku, vse stroške
(prometni davek, stroške cenitve, stroške v
zvezi s prenosom lastništva in stroške vpisa
v zemljiško knjigo) nosi prodajalec.

Javna dražba bo 23. 2. 1998 ob 10. uri
na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor.

Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d.,
Maribor
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II. Pogoji javne dražbe
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, registrirane v Republiki Sloveniji (dr-
žavljani RS), oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se izkažejo z veljavnim pooblastilom, ki
so pred pričetkom javne dražbe predložili
dokazilo o plačani varščini v višini 10% iz-
klicne cene za licitirano nepremičnino – na
žiro računu Vinaga, d.d., (51800-601-
16364) – APP Maribor – s pripisom “varšči-
na”;

– uspeli ponudniki morajo skleniti kupo-
prodajne pogodbe v 8 dneh po opravljeni
javni dražbi, celotno kupnino pa morajo pla-
čati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, pri
čemer se že vplačana varščina všteje vkup-
nino. Če ponudnik ne sklene pogodbe ali
kasneje od nakupa odstopi, zapade plača-
na varščina v korist prodajalca;

– ponudnikom, ki na javni dražbi ne bo-
do uspeli, bo varščina vrnjena neobrestova-
no v 5 dneh po opravljeni javni dražbi;

– prometni davek, cenitve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva in vpisom v zem-
ljiško knjigo – nosi kupec;

– kupnina je plačljiva v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

III. Javna dražba bo dne 23. 2. 1998,
ob 10. uri.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila in si nepremičnine ogledajo po pred-
hodnem dogovoru z inž. Matjažem Cerar-
jem, tel. 062/220-81-11 ali 220-81-42.

Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d.,
Maribor

Ob-473
Assistance Coris Ljubljana preklicuje po-

lice zdravstvenega zavarovanja:
številke polic: 10434, 12522, 12577,

13736, 13120, 13117, 13682, 14248,
14249, 15764, 15586, 16675, 16720,
18619, 18603, 19563, 19564, 19565,
23646, 23647, 24189, 25555, 28170,
32854.

Ob-474
MENSEL Sistemi in avtomatizacija Ljub-

ljana, d.o.o., Cesta v Gorice 37, Ljubljana–
Vič, preklicuje štampiljko z vsebino: MEN-
SEL Sistemi in avtomatizacija Ljubljana,
d.o.o., z indentifikacijsko št. 4.

Bizjak Marija, Kvedrova cesta 16, Sevni-
ca, preklicuje priglasitveni list št.
470856/96. g-9291

Blazetič Ksenija, Kosovelova 13, Vipa-
va, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
01-0044/94, izdan dne 14. 1. 1994, izda-
la izpostava Ajdovščina. g-9299

Dovč Mateja “Kozmetika Mateja, Ve-
rovškova 57, Ljubljana, preklicuje priglasi-
tveni list, opr. št. 27-0279/95, mat. št.
5563375, izdan 3. 7. 1995. s-9202

Gorenc Ljudmila “GORENC“, Podvozna
pot 25, Ljubljana, preklicuje original prigla-
sitveni list, opr. št. 28-0627/94, izdan dne
16. 5. 1994. s-9220

Lever Danica, Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 315-0619/95. g-9292

Novak Stanko, Pijavci 59, Šmarje, št.
054-420/94. p-9098

Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljublja-
na, preklicuje kotelno knjižico za plinski kon-
tejner. s-9126

Petrin Maličnik Marko, Vavpolje 23, Re-
čica ob Savinji, preklicuje obrtno dovolenje
- Avtoprevoznik št. 60240 z dne 28. 4.
1998. g-9086

Podlesnik Valentin, Cesta v Rastke 87,
Ljubno ob Savinji, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 35018994, mat. št. 5186658.
s-9072

Prodanović Milorad, Gradišnikova ul. 2,
Borovnica, preklicuje obrtno dovolenje
009784/0592/00-70-1995, izdan 6. 3.
1995. s-9145

Set d.d., Vevška 52, Ljubljana, preklicu-
je kupone k zavarovalni polici št. 0455234,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-9148

Simčič Vasilij, Hum 73, Kojsko, prekli-
cuje vozniško dovoljenje. g-9203

Sitar Blaž, Visoko 107, Visoko, preklicu-
je obrtno dovolenje št.
42482/3718/00-28/1995 z dne 6. 3.
1995. s-9184

Zupančič Goran, Gorenjskega odreda
10, Kranj, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino Zupančič Goran s. p., Gol-
niška c. 29, Kranj tel. 064 246-563.
s-9045

Adanič-Dežman Marjan, Topniška 43,
Ljubljana, potni list št. BA 410722. s-9142

Apat Erik, Obala 124, Lucija, potni list
št. AI 69661, izdala UE Piran. p-9001

Bajt Damjan, Ul. 4. maja 20, Cerknica,
potni list št. AA 687195, izdala UE Cerkni-
ca. s-9294

Biserčič Savan, Nanoška 5, Ljubljana,
potni list št. AA 676358. s-9191

Blažič Mira, Trubarjeva ul. 55/a, Celje,
potni list št. AA 751406, izdala UE Celje.
p-9021

Capuder Danijela, Prušnikova 26, Mari-
bor, potni list št. BA 673541, izdala UE
Maribor. p-9062

Crljenica Miro, Martina Krpana 1, Ljub-
ljana, potni list št. AA 763691. s-9329

Culp Lynda Lorraine, Litijska ulica 1a,
Domžale, potni list št. BA 511360, izdala
UE Domžale. s-9084

Černivec Sonja, Kurirska pot 31a, Kranj,
potni list št. BA 068309, izdala UE Kranj.
p-9013

Čobal Vlasta, Medvedova ul. 41, Mari-
bor, potni list št. AA 569888, izdala UE
Maribor. p-9076

Dinić Predrag, Brodska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 38031. s-9064

Djordjević Maja, Regentova 16, Maribor,
potni list št. AA 652053, izdala UE Maribor.
p-9061

Dobrovolen Miroslav, Bartlova ulica 1,
Šmartno pri Litiji, potni list št. AA 90877,
izdala UE Litija. s-9041

Dragović Divna, Jakčeva ul. 7, Novo me-
sto, potni list št. AA 896673, izdala UE Novo
mesto. g-9059

Fink Martina, Naselje nuklearne elektr.
18, Krško, potni list št. BA 659521, izdala
UE Krško. p-9022

Gabrijelčič Zdravka, Kojsko 75, Kojsko,
maloobmejno prepustnico št AI 65392, iz-
dala UE Nova Gorica. g-9137

Gjergjek Štefan, Veščica 25c, Murska
Sobota, potni list št. BA 139978, izdala UE
Murska Sobota. p-9044

Gojković Slobodan, Dežmanova ul. 4,
Lesce, potni list št. AA 422371, izdala UER-
adovljica. g-9060

Grmek Igor, Obala 69, Portorož, potni
list št. BA 400228, izdala UE Piran. g-9031

Hanžič Aleksander, Polzela 113, Polze-
la, potni list št. BA 367749, izdala UE Ža-
lec. p-9078

Hodžić Nijaz, Cesta v Hrib 20, Ljubljana,
potni list št. AA 764726. s-9240

Hočevar Urška, Brod 29, Novo mesto,
potni list št. AA 554192, izdala UE Novo
mesto. g-9030

Jasika Elvir, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 314185, izdala UE Ljublja-
na. s-9245

Jerovšek Karmen, Lahovče 97, Cerklje,
potni list št. BA 693741, izdala UE Kranj.
s-9304

Jerovšek Marjan, Roje 17, Mirna, potni
list št. BA 240796, izdala UE Trebnje.
s-9016

Jesenšek Simon, Lupinica 20, Litija, pot-
ni list št. BA 207319, izdala UE Litija.
s-9170

Jokić Ljubica, Tomačevo 26, Ljubljana,
potni list št. BA 589946. s-9302

Kateran Senad, C. v Rovte 6, Jesenice,
potni list št. AA 375893, izdala UE Jeseni-
ce. p-9041

Kobal Stanislav, Budanje 1e, Vipava, pot-
ni list št. AA 181245, izdala UE Ajdovščina.
g-9136

Kodrič Marina, Fram 40a, Fram, potni
list št. AA 391861, izdala UE Maribor.
p-9008

Komar Vincenc, Župančičeva 6, Lenda-
va, potni list št. AA 211148, izdala UE Len-
dava. p-9100

Korun Janja, Pleteršnikova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 168879. s-9325

Kosi Viljem, Lackova 162, Limbuš, potni
list št. BA 209907, izdala UE Maribor.
p-9065

Kočar Leopold, Korovci 6, Cankova, pot-
ni list št. AA 941676, izdala UE Murska
Sobota. p-9005

Križanič Manuela, Kog 76/a, Kog, potni
list št. BA 599398, izdala UE Ormož.
g-9241

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
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Kučer Bogdan, Ul. Nade Cilenšek 8, Ža-
lec, potni list št. AA 179980, izdala UE
Žalec. p-9088

Marčeta Gordan, SPodnji Hotič 19, Liti-
ja, potni list št. AA 448619, izdala UE Litija.
s-9211

Medved Iztok, Letonjeva 6, Maribor, pot-
ni list št. AA 0776981, izdala UE Maribor.
s-9255

Mislovič Elizabeta, Počitniško naselje 3,
Lovrenc na Dravskem pol, potni list št. BA
186236, izdala UE Ruše. p-9004

Mišić Arsenije Car, Rudarjevo 31, Črna
na Koroškem, potni list št. BA 151756, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-9135

Nabergoj Egon, K sončni poti 5, Porto-
rož, potni list št. AA 506635, izdala UE
Piran. g-9306

Nikočević Enes, Želimlje 78c, Škofljica,
potni list št. AA 873106. s-9310

Novak Anton, Šmartinska 239, Ljublja-
na, preklic preklica potnega lista, št. BA
205980, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/98,
s-1257. s-9229

Novak Jon Jakob, Linhartova cesta 5,
Ljubljana, potni list št. BA 626738. s-9042

Ocepek Živa, Mejačeva 3, Borovnica,
potni list št. AA 324938, izdala UE Vrhnika.
s-9300

Ograjšek Barbara, Mucherjeva 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 976986. s-9116

Pahor Zoran, C. Andreja Bitenca 35,
Ljubljana, potni list št. AA 42730. s-9034

Papić Radoslav, Jelovec 4, Makole, pot-
ni list št. AA 237270, izdala UE Sevnica.
p-9024

Peternel Marjeta, Predoslje 85/b, Kranj,
preklic preklica potnega št. BA 717359,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 5/98, p-5220
na ime Peternel Aleš. g-9153

Petrović Snežana, Jamova 50, Ljublja-
na, potni list št. BA 155061. s-9321

Pipunić Marjan, Ul. Staneta Žagarja 37,
Radovljica, potni list št. BA 475239, izdala
UE Radovljica. g-9073

Platiša Matjaž, Martinova pot 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 937865. s-9246

Plot Terezija, Ljubljanska c. 77, Šmarje
Sap, potni list št. AA 431591, izdala UE
Grosuplje. s-9177

Privšek Marija-Ljerka, Dobriša vas 2/a,
Petrovče, potni list št. BA 063958, izdala
UE Žalec. p-9039

Privšek Urška, Dobriša vas 2/a, Petrov-
če, potni list št. BA 085939, izdala UE Ža-
lec. p-9040

Pušnik Denis, Podgorje 12, Apače, pot-
ni list št. AA 347821, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-9003

Ribič Urška, Kovorska cesta 9, Tržič,
potni list št. BA 394210, izdala UE Tržič.
p-9063

Roj Orlando, Gubčeva 2, Krško, potni
list št. BA 242450, izdala SNZ Krško.
s-9287

Rojko Marta, Kraigherjeva ul. 20, Ptuj,
potni list št. AA 94802, izdala UE Ptuj.
g-9132

Rupnik Nada, Predgriže 8, Črni vrh nad
Idrijo, potni list št. AA 257435, izdala UE
Idrija. p-9090

Sajovic Mateja, Ul. Gorenjskega odreda
2, Kranj, potni list št. AA 705629, izdala UE
Kranj. s-9254

Saksida Nevenka, Gradišče nad Prvači-
no 30, Renče, potni list št. AI 117096,
izdala UE Nova Gorica. g-9133

Stojčić Želko, Goriče 17, Golnik, potni
list št. BA 349760, izdala UE Kranj. p-9019

Štrempfel Simona, Pohorska ul. 4, Ce-
lje, potni list št. BA 595932, izdala UE Ce-
lje. p-9020

Tancoš Stanislav, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, potni list št. AA 354321, izdala UE
Nova Gorica.

Tomažič Silvo, Biš 29a, Trnovska vas,
potni list št. AA 4688, izdala UE Ptuj. s-9219

Unuk Lidija, Kraigherjeva 18, Ptuj, potni
list št. AA 616603, izdala UE Ptuj. g-9057

Vendramin Zdravko, Šmartno 9, Kojsko,
potni list št. BA 411103, izdala UE Nova-
Gorica. g-9061

Vitorović Marjeta, Peričeva 7, Ljubljana,
potni list št. AA 243810. s-9006

Vitorović Sveta, Peričeva 7, Ljubljana,
potni list št. AA 243821. s-9005

Vozelj Janez, Pernovo 17a, Žalec, potni
list št. BA 163922, izdala UE Žalec. p-9089

Zec Slavko, Ul. Mikloša Kuzmiča 41,
Murska Sobota, potni list št. BA 613119,
izdala UE Murska Sobota. p-9043

Ziernicky Rajko, Ul. 25. maja 19, Ptuj,
potni list št. AA 773081, izdala UE Ptuj.
g-9026

Zupan Alojz, Slamnikarska 14, Mengeš,
potni list št. AA 580430, izdala UE Domža-
le. s-9277

Živec Mihael, Ul. Slavka Gruma 16, No-
vo mesto, potni list št. BA 721899, izdala
UE Novo mesto. s-9008

Žnidarič Janez, Bukovje 30, Brežice,
potni list št. BA 342858, izdala UE Brežice.
p-9023

Arežina Maja, Polje C. 5/5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5729.
s-9320

Ahmedoski Alija, Volče 22, Tolmin, de-
lovno knjižico. p-9016

Albreht Anica, Vrtna ul. 4, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3024, izdala
UE Cerknica. s-9309

Ambrož Andrej, Lahovče 40, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih strok - avtoličar, iz-
dano leta 1962. g-9225

Angelski Helena, Litijska 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20776.
s-9328

Babnik Marko, Devova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
217446, reg. št. 26731, izdala UE Ljublja-
na. s-9013

Banfi Bogomir, Gubčeva 23, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39920, iz-
dala UE Ptuj. g-9210

Baškovec Stane, Prištinska 12, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem izpitu za voznika
viličarja, izdala Tehniška šola Litostroj, leta
1976. s-9319

Bačer Kermavner Liljana, Gornji Rudnik
II. 7, Ljubljana, indeks Medicinske fakulte-
te, interfakultetni podiplomski, izdan leta
1987/88. s-9124

Bele Maja, Stara cesta 2, Straža, dijaško
mesečno vozovnico, št. 19544. s-9261

Berden Ema, Strehovci 40, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11123,
izdala UE Lendava. p-9015

Bezovšek Irena, Suhadole 37, Komen-
da, dijaško mesečno vozovnico, št. 36397.
s-9083

Biščan Martin, Stična 1d, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11947, izdala UE Grosuplje. s-9174

Blejec Klemen, Stare Črnuče 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34651.
s-9262

Bogdanovski Zlate, Tavčarjeva 5, Jese-
nice, delovno knjižico. g-9090

Bohak Lucija, Konjiška vas 14a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje. p-9007

Bolta Alenka, Gozdna pot 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36085.
s-9298

Borovec Maja, Zadobrovška 14, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Polje, izdano leta 1995.
s-9125

Borštnik Gabrijel, Rakitna 83, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012659, reg. št. 204200, izdala UE Ljub-
ljana. s-9236

Bradaškja Darko, Cesta revolucije 16,
Jesenice, zaključno spričevalo za poklic ke-
migraf Šolskega centra tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 1968. s-9146

Branko Vori, Mala Polana 91/a, Velika
Polana, spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano dne 22. 5. 1973,
št. I/1013. p-9071

Bračun Mihael, Pod Vrbco 23a, Šentjur,
listino. p-9038

Brežnik Boštjan, Prekorje 88, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje. p-9060

Brelih Petra, Volče 126, Tolmin, spriče-
valo 4. letnika SETŠ Nova Gorica, izdano
leta 1992. g-9115

Breška Nina, Tržaška c. 41, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete, izdan leta1996.
s-9322

Brožič Gregor, Jablanca 4, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. št. 1083881.
g-9101

Bubnič Bojan, Vena Pilona 18, Koper,
vozniško dovoljenje. g-9269

Bucik Kristjan, Partizanska 2, Kanal, po-
trdilo o homologaciji vozila Suzuki Samurai
št. A 0061335. g-9112

Cecelja Anka, II. Prekom. brigade 17a,
Koper, vozniško dovoljenje. g-913'

Druge listine
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Cencelj Marjan, Laze pri Domžalah 3,
Dob pri Domžalah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev, izdano leta 1984. s-9326

Cerar Tatjana, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol, Poklicne frizerske šole, izdano leta
1975/76. s-9295

Cesar Branko, Jereka 15, Bohinjska Bi-
strica, Alpetourovo vozovnico št. 453170,
izdana na ime Anja Cesar. g-9092

Ciglarič Branko, Zamušani 21a, Gorišni-
ca, spričevalo Delavske univerze Maribor,
izdano leta 1994. s-9048

Cizen Bojan, Partizanska 23, Tržič, voz-
niško dovoljenje št. 8083. p-9093

Colnarič Simon, Apače 169, Lovrenc na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39897, izdala UE Ptuj. g-9108

Čad Matjaž, Klemenova 138, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17409.
s-9930

Čaušević Meho, Svinica Krstinjska, Svi-
nica, diplomo Srednje kovinarske in cest-
noprometne šole Škofja Loka, izdana leta
1984. s-9087

Čede Marija, Hotunje 17, Ponikva, letno
spričevalo 2. letnika SŠ Boris Kidrič Celje,
izdano leta 1990/91. g-9290

Čehovin Sandra, Rozmanova 22, Koper,
indeks VEKŠ. g-9014

Čeligoj Ana, Kazlje 5, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15361. g-9154

Černic Nadja, Kreplje 8, Dutovlje, za-
ključno spričevalo Šolskega centra za bla-
govni promet, Šola za prodajalca v Novi
Gorici, izdano leta 1974/75. g-9282

Černic Samanta, Kreplje 8, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 16371. g-9098

Čotar Andrej, Gorjanska 31, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14079.
g-9099

Črep Boris, Goriška 43, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24635, iz-
dala UE Velenje. p-9055

Čufar Tomaž, Gradnikova cesta 101, Ra-
dovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne šole za kovinarsko in avtomehansko
stroko, št. 33, izdano dne 26. 6. 1969.
s-9275

Čufar Tomaž, Gradnikova cesta 101, Ra-
dovljica, spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil Ljubljana Ježica, št. II/1034, izda-
no dne 18. 7. 1974. s-9276

Čuješ Severina, Na produ 11, Prevalje,
spričevalo. g-9283

Džordževič Matej, Roje 15, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524813,
reg. št. 3157, izdala UE Dravograd. s-9150

Debevec Jože, Gabernik 7, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23821,
izdala Občina Novo mesto. g-9274

Dečman Tina, Vodmatska ul. 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GBH, št.
S545056, reg. št. 193698, izdala UE Ljub-
ljana. s-9067

Drobež Lana, Glinškova pl. 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 41275.
s-91813

Erpe Silvo, Laze 13, Uršna sela, diplo-
mo Srednje šole tehniških in zdravstvene
usmeritve Boris Kidrič Novo mesto - smer
voznik, izdana leta 1987. s-9149

Fajs Drago, Sovjak 15, Videm ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6465. g-9097

Fatur Tanja, Osojnikova ulica 9, Mari-
bor, dijaško mesečno vozovnico, št. 36563.
s-9323

Favai Metka, Melikova 88, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21063,
S 931972, izdala UE Ljubljana. s-9147

Feguš-Popek Varja, Spodnje Pirniče 36
f, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala Gimnazija Šentvid v Ljubljani leta
1992. s-9044

Ferrari Majda, Miren 13/b, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova
Gorica. p-9069

Filah Miko, Črnomaljska 16, Metlika,
spričevalo Šole za poklicne voznike motor-
nih vozil ŠCKS Novo mesto, izdano leta
1972, št. 1272. s-9121

Filipović Slobodanka, Viktorja Svetine
16, Jesenice, vozniško dovoljenje, št.
22602/16330/97-4, št. S 7007. g-9273

Flach Andreja, Linhartova 82, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15169.
s-9179

Franković Mirjana, Ulica Metoda Mikuža
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 515968, reg. št. 192727, izda-
la UE Ljubljana. s-9062

Friškovec Jožef, Ravne 165, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24244,
izdala UE Velenje. p-9053

Fujan Aleš, Polje pri Vodicah 3a, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1214693, reg. št. 221933, izdala UE Ljub-
ljana. s-9260

Gosar Silva, Šutna 104, Žabnica, za-
ključno spričevalo Tekstilnega centra Kranj,
TOZD Šolski center za tekstilno in obutveno
stroko, Tehniška tekstilna šola, izdano leta
1973/74. g-9230

Gaal Šandor, Središče 30, Prosenjakov-
ci, vozniško dovoljenje št. 32374. p-9025

Gašperič Rozalija, Vošnjakova ul. 7,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklic-
ne oblačilne šole v Ljubljani, izdani leta 1970
in 1971 na ime Šuštaršič Rozalija. s-9043

Glasenčnik Peter, Skorno 3/a, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEGH, št. 19418, izdala UE Velenje.
p-9051

Gracar Vilko, Jamska ul. 38, Mirna, spri-
čevalo Izobraževalnega centra za tehnične
stroke Novo mesto, poklic voznik motornih
vozil, izdano leta 1981. s-9175

Grašič Gorazd, Postojnska 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17366.
s-9051

Gregorič Dejan, Preloška c. 3, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001199741, reg. št. 31617, izdala UE
Domžale. s-9259

Grosek Sebastjan, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43399. p-9029

Grubelnik Jožef, Šalek 83, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12032, iz-
dala UE Velenje. p-9050

Hafner Rok, Dorfarje 12, Žabnica, Alpe-
tourovo vozovnico. g-9010

Hanžič Aleksander, Polzela 113, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904399, izdala UE Žalec. p-9077

Herič Andrej, Stare sledi 3, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12960, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-9268

Horvat Anton, Ižakovci 104, Beltinci, de-
lovno knjižico. p-9036

Horvat Franjo, Rajec 2, Jesenice na Do-
lenjskem, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1994/95. g-9215

Hočevar Ana Martina, Spomeniška pot
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 219497, reg. št. 163058.
s-9248

Hrovatič Boris, Pot čez gmajno 36a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14212, reg. št. 167459, izdala UE
Ljubljana. s-9168

Hrustel Jožica, Kersnikova c. 1, Vele-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 14572.
s-9303

Ilovar Jože, Vir pri Stični 114, Ivančna
Gorica, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica. s-9237

Iskra Blaž, C. 4. julija 50, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10342.
p-9087

Jager Borut, Na jami 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S970284,
reg. št. 171247. s-9082

Jagodic Frančiška, C. talcev 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
271424, reg. št. 5437. g-9102

Jahić Azra, Prešernova ul. 9, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
195. s-9134

Jakelj Anton, Smerinje 11, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
604966. s-9039

Jakopič Jaka, Čerinova 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5817.
s-9305

Jakovljević Ivo, Vitovlje, Vitovlje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1983.
s-9037

Jakše Jože, Golnik 140, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
272687, reg. št. 5480, izdala UE Kranj.
g-9156

Jakšič Jan, Cesta v Zeleni log 11b, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39754. s-9078

Jazbinšek Matej, Bratovševa pl. 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33659. s-9257

Jelnikar Vlado, Agrokombinatska 6d,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vrhov-
ci, izdano leta 1964. s-9221

Jerman Aleš, Goričane 26, Medvode,
delovno knjižico. s-9009

Jerovšek Marjan, Sotla 5, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 906046,
reg. št. 2518, izdala UE Trebnje. s-9017
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Jordan Katja, Raka 50, Raka, dijaško
mesečno vozovnico, št. 38378. s-9164

Junuzović Denis, Hrenova 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5945.
s-9297

Jurjec Igor, Grčarjeva 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 24083. p-9002

Juršič Tihomir, Ul. Kozjanskega odreda
1b, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 13221, izdala Občina Šmar-
je pri Jelšah. p-9080

Justin Sebastian, Ul. 28. maja 69, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico. s-9258

Kac Cvetko, Moša Pijade 24, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1106. g-9025

Kališnik Jožica, Vrhpolje pri Kamniku 44,
Kamnik, delovno knjižico. s-9028

Kastner Marjetka, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 462083, reg. št. 15993, izdala UE
Domžale. s-9264

Katič Marijana, Bohoričeva 13, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14226.
p-9079

Katona Stanko, Veščica 38, Ljutomer,
vozniško dovoljenje št. 18828. p-9011

Kebe Viktorija, Partizanska 8, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3296,
izdala UE Cerknica. s-9327

Kecman Vnuk Brankica, Potrčeva ul. 14,
Ljubljana, spričevalo DE Cene Štupar o
opravljenem šolanju za poklic računovodje,
izdan leta 1995, na ime Kecman Brankica.
s-9139

Kegel Srečko, Miklošičeva 15, Domža-
le, zavarovalno polico, št. 0474751.
s-9128

Kenda Renata, Trg golobarskih žrtev 12,
Bovec, vozniško dovoljenje št. S 1139118,
izdala UE Tolmin. p-9027

Kerševan Urška, Preserje 25b, Branik,
vozniško dovoljenje. g-9279

Klemen Boris, Lopata 23/e, Celje, spri-
čevalo. p-9017

Klemenšek Daniel, Logarska dolina 2,
Solčava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7418, izdala UE Mozirje. p-9067

Kožman Franc, Kazanska vas 7, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje št.
15198. p-9010

Kokoravec Andrej, Dolnje Ležeče 89,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12149, izdala UE Sežana. s-9222

Kolar Matjaž, Bratovševa pl. 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042580, reg. št. 209827, izdala UE Ljub-
ljana. s-9063

Kopina Zdenka, Velika vas pri Krškem
32, Leskovec pri Krškem, spričevalo 2. let-
nika srednje šole, izdano leta 1993/94.
p-9046

Korenjak Ivan, Zlateče 16, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 35529.
p-9068

Koropec Zvonko, Bukovec 112, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11850. g-9107

Korošec Jože, Milje 3, Visoko, 11 del-
nic M banke d.d. s-9127

Kotnik Janko, Na Zelenici 6, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 32384. p-9091

Kotnik Olga, Koroška c. 40, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2090,
izdala UE Velenje. p-9072

Kotnik Sandra, Krtina 35a, Dob pri Dom-
žalah, zaključno spričevalo Srednje šole R.
Maistra v Kamniku, izdano leta 1995.
g-9113

Kotolenko Srečko, Goričak 12, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-9206

Kovačič Anže, Ig 343, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 515967, reg. št.
192726. s-9316

Kovačič Janko, Žigon 91, Laško, spriče-
valo o zaključnem izpitu Šole za kmetovalce
Šentjur, izdano dne 22. 6. 1974, št.
24-74-K. p-9101

Kovačič Jože, Jelovec 82, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 10340.
g-9016

Kovic Erik, Miren 56, Miren, spričevalo
CTU Ljubljana, izdano leta 1995. p-9074

Kovše Robert Marijan, Škalska 13, Slo-
venske Konjice, diplomo Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani, št. 140/69-70, izda-
na dne 24. 9. 1970. g-9110

Kozole Lojze, Rusjanov trg 8, 1000 Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 778.
s-9152

Kralj-Coha Mirja, Tomšičeva 17, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje. g-9209

Krebl Dejan, Rudarjevo 30, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 996808, reg. št. 14307, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. g-9266

Krejan Suzana, Cesta talcev 18/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23108, izdala UE Velenje. p-9052

Krivokapa Mirsad, Fabianijeva ul. 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219148, reg. št. 120638, izdala UE
Ljubljana. s-9278

Kropec Leopold, Zidanškova 4, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2675. g-9281

Kroupa Žarko, Erjavčeva cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
613758, reg. št. 40832, izdala UE Ljublja-
na. s-9313

Kuhar Anja, Polanškova 10, 1231 Ljub-
ljana Črnuče, dijaško mesečno vozovnico,
št. 17793. s-9046

Kukovič Iztok, Selce 14, Nova Cerkev,
delovno knjižico. p-9082

Kunstelj Mina, Spodnje Gorje 27, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23782. g-9023

Kunštek Marko, Linhartova 8, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 22402. p-9058

Kuršič Dejan, Delavska 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37161.
p-9070

Kuster Milan, Bukovec 21, Zg. Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7292. g-9208

Kvarantan Tanja, Seča 141, Portorož,
srednješolsko spričevalo družboslovno-je-
zikovne smeri, šolsko leto 1990/91.
g-9286

Kvaternik Matej, Preglov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33804.
s-9052

Lampert Darko, Goro brdo 9d, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191425, reg. št. 212154, izdala UE Ljub-
ljana. s-9040

Lavtežar Polona, Cesta vstaje 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21375. s-9196

Lavtežar Polona, Cesta vstaje 34, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske fakultete v Ljublja-
ni. s-9197

Lačen Andrej, Hrvatini 50, Koper, spri-
čevalo 2. letnika SKPŠ Koper. g-9159

Ledinek Srečko, Lepe njive 107a, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 8848. p-9042

Leitges Klaus, Trg 13, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13060, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-9095

Lesinšek Matej, Dednja vas 58, Pišece,
diplomo Srednje šole kovinarske in elektro-
tehnične usmeritve Krško, smer strojni teh-
nik, izdana leta 1986. s-9199

Leskošek Katja, Celovška 269, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40321.
s-9035

Lokar Stane, Križe 20, Novo mesto, di-
plomo Srednje šole tehniških usmeritev No-
vo mesto, št. I/CP-461, izdano leta 1987.
s-9064

Lozič Mustafa, Vodnikova 16, Idrija, di-
plomo za poklic slikopleskarja, izdana leta
1980. g-9162

Luznar Alenka, Spodnja Besnica 36,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 272451, reg. št. 40817, izdala
UE Kranj. g-9158

Luznar Miha, Šišenska 41, Ljubljana, za-
ključno spričevalo OŠ Hinko Smrekar, izda-
no leta 1962. s-9033

Magdič Jože, Cven 76c, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-9032

Maglica Stojan, Slivje 12, Materija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PKAŠ - Šole za
voznike Koper, št. 63. g-9224

Majerhofer Franc, Vratji vrh, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10617, iz-
dala UE Gornja Radgona. g-9100

Makuc Mojca, Krištofova ul. 6, Ljublja-
na, kupone zavarovalne police št.
1055851, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-9193

Marič Milan, Sevranska ul. 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6914, izdala UE Lendava. p-9034

Markočič Dorina, Zali Breg 6, Dobrovo,
listino. p-9009

Marn Janez, Kovaška 4, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9624, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-9095

Marn Janja, Kovaška 4, Muta, zavaroval-
no polico št. 508996, veljavna do 31. 5.
1998, izdala Zavarovalnica Adriatic. p-9096

Martinjak Gregor, Ulica Andreja Vavkna
7, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1045366, reg. št. 45747, izdala UE
Kranj. g-9001
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Matelič Darja, Delakova ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0474721.
s-9129

Matelič Maja, Šorlijeva 15, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Upravno admini-
strativne šole Kranj, izdano leta 1972 na
ime Vehovec Miroslava. g-9161

Matoh Janez, Einspielerjeva 5 a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57461, S 687007, izdala UE Ljubljana.
s-9198

Mežan Urša, Igriška ul. 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GBH, št. S 928673,
reg. št. 146307, izdala UE Ljubljana.
s-9003

Medvešek Franc, Trg. 1, Radeče pri Zi-
danem most, delovno knjižico. p-9085

Mehikić Darko, Groharjeva cesta 12,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo,
leta 1997. s-9079

Merkelj Aleš, Velike Žablje 78, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1087739, izdano 13. 5. 1996. g-9265

Mesarič Sebastijan, Zgornje Gameljne
65, Ljubljana, delovno knjižico. s-9068

Metlika Andrej, Kersnikova ul. 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
849447, reg. št. 155211, izdala UE Ljub-
ljana. s-9182

Metličar Srečko, Bukovci 177, 2281
Markovci, spričevalo prodajalca tehnično in-
dustrijske stroke, izdano leta 1980/81.
g-9119

Mevec Iris, Cerkova 7, Borovnica, in-
deks Fakultete za org. vede v Kranju.
s-9247

Mihalič Franc, Ratež 5a, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 02646, iz-
dala Občina Novo mesto. g-9267

Mijatovič Zlatko, Kom. Staneta 11, Litija,
delovno knjižico. s-9144

Milenčič Jasmina, Kal Koritnica 14, Bo-
vec, dijaško mesečno vozovnico, št. 5230.
s-9238

Milić Mirka, Bratovševa ploščad 7, Ljub-
ljana, spričevalo Gimnazije Postojna, izda-
no leta 1964 na ime Malneršič Mirka.
s-9054

Milošević Jelena, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
167762, S 845129, izdala UE Ljubljana.
s-9194

Mirković Mirko, Jakčeva 8, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, izdal Šolski center za
blagovni promet v Ljubljani leta 1978.
s-9171

Mohar Tjaša, Posavec 9, Podnart, alpe-
tourovo vozovnico št. 516486. g-9093

Mravlje Dušan, Partizanska pot 4a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S806284, reg. št. 41394, izdala UE Kranj.
s-9186

Muc Bojan, Cankarjevo nabrežje 1, Ljub-
ljana, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1977.
s-9069

Mugerli Mojca, Iztokova 30, Nova Gori-
ca, spričevalo Gostinske šole Milana Majc-
na v Ljubljani, izdano na ime Glavan Mojca.
g-9111

Mujkanović Mirsad, Koželjskega ul. 3,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20181, izdala UE Velenje. p-9056

Mustur Mara, Brilejeva ul. 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 42421.
s-9138

Natek Andrej, Pondor 4a, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 904126,
izdala UE Žalec. p-9045

Nemec Katarina, Ložarjeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35114.
s-9324

Novak Janez, Spodnje Pirniče 21f, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323997, reg. št. 187911, izdala UE Ljub-
ljana. s-9029

Novak Matija, Zgornja Draga 16a, Višnja
Gora, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1988/89,
na ime Halilič Matija. s-9332

Novina Robert, Jelovice 18, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29545,
izdala UE Ptuj. g-9024

Nusdorfer Damjan, Slap 4a, Vipava, listi-
no. g-9122

Nusdorfer Damjan, Slap 4/b, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1144240, izdala UE Ajdovščina. g-9242

Oblak Senad, Mestni trg 35, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. s-9200

Ogrin Borut, Kajuhova pot 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13075,
izdala UE Kamnik. s-9038

Ogrinec Barbara, Tiranova 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3835.
s-9244

Oman Jernej, Planina 64, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 637838,
reg. št. 43418, izdala UE Kranj. s-9085

Orehar Metoda, Predoslje 135a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271927, reg. št. 40748, izdala UE Kranj.
s-9183

Ozmec Ivan, Cvetkovci 70, Podgorci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti - trgov-
ski poslovodja Poslovnega združenja trgovi-
ne Gospodarske zbornice, izdanodne
31. 1. 1996. s-9250

Papež Anton, Kurirska steza 6, Črno-
melj, dijaško mesečno vozovnico, št.
11482. s-9031

Paradžiković Danica, Suhodol, Bosan-
ski most, delovno knjižico na ime Kondić
Danica. s-9074

Pavlin Alberto, Knafljev trg 11, Ribnica,
delovno knjižico, ser. št. A 0340512, reg.
št. 58, izdana dne 20. 3. 1996. g-9089

Pavlič Danijel, C. F. Foita 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 27192,
izdala UE Velenje. p-9049

Pačnik Jože, Koprivna 47, Črna na Ko-
roškem, delovno knjižico. g-9213

Perc Aleš, Wolfova 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 36070. s-9172

Pergar Tomaž, Mihovci 57, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9341, izdala UE Ormož. g-9022

Perko Henrik, Sebenje 44, Križe, voz-
niško dovoljenje. p-9033

Pervan Marjana, Tomačevo 55, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7358.
s-9141

Pestotnik Peter, Koreno 2, Lukovica,
spričevalo Šole za poklicne voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1980. s-9'’7

Petkovšek Franci, Planina 115, Planina,
ZK št. SLO-01/381611, izdala Zavaroval-
nica Adriatic d.d., PE Postojna. g-9166

Pfajfar Blaž, Tabor 28, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. S 1090680, reg. št.
6420, izdala UE Logatec. s-9088

Pintarič Milan, Paradiž 16, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
1160, izdala UE Ptuj. g-9271

Pirc Branka, Ul. Cankarjeve brigade 29,
Trebnje, dijaško mesečno vozovnico, št.
13678. s-9165

Pirman Marjan, Bečaje 9, Cerknica, ori-
ginal zaključnega spričevala Srednje šole
Postojna. g-9217

Pirnovar Tatjana, Rjava cesta 24a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849778, reg. št. 156731, izdala UE Ljub-
ljana. s-9176

Pišek Silvo, Breg 36, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 39543, izdana UE
Ptuj. g-9026

Planko Frančiška, Jana Husa 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12572.
p-9083

Plevljak Katja, Mlinska pot 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37114.
s-9070

Plot Terezija, Ljubljanska c. 77, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10236, izdala UE Grosuplje. s-9178

Podboj Jože, Glinškova pl. 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S587071, reg. št. 86466, izdala UE Ljub-
ljana. s-9243

Podlesnik Valentin, Cesta v Rastke 87,
Ljubno ob Savinji, spričevalo Šole za po-
klicne voznike motornih vozil Ježica, izdano
leta 1983. s-9071

Podobnik Milena, Ig 196, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 596280, reg.
št. 144925, izdala UE Ljubljana. s-9004

Pogorelc Anže, Povšetova 36, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10002.
s-9047

Pogorevc Polona, Partizanska 10, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, iz-
dano leta 1996/97. g-9118

Ponis Giorgio, Cesta na Markovec 3,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 7556, izda-
la Občina Koper. g-9280

Porić Mirsad, Tržišče 30, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13986,
izdalal Občina Šmarje pri Jelšah. s-9333

Potočnik Matjaž, RImska pl. 18, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30798,
izdala UE Ptuj. g-9157

Poznanović Zoran, Petrovičeva ul. 25,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-9239

Prah Alenka, Klemenova 160, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1836.
s-9307
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Premužak Brigita, Koretno 8, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. in 4. letnika SZŠ Ce-
lje. p-9081

Prislan Ivan, Radmirje 100, Ljubno ob
Savinji, zavarovalno polico št. 538194, ve-
ljavna do 5. 9. 1998, izdala Zavarovalnica
Adriatic, izdana pri SO Mozirje. p-9094

Privšek Urška, Dobriša vas 3a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001131227, izdala UE Žalec. p-9075

Pucelj Gorazd, Krožna pot 3, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32680,
izdala UE Novo mesto. s-9205

Pufler Simon, Tovornikova 21, Rimske
Toplice, preklic preklica delovne knjige, reg.
št. 4891 v Ur. l. RS, št. 7/98, p-7123.
g-9212

Puš Roman, Kunaverjeva ul. 1, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za elektrotehniko,
izdan leta 1986. s-9109

Pšag Franjo, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169624, reg. št. 114724. s-9308

Pšeničnik Dragam-Damilo, Kapele 51,
Kapele, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
7655, izdala UE Brežice. p-9066

Radivojević Milan, Ulica Slavka Gruma
14, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 32655, izdala UE Novo mesto.
s-9081

Rajbar Albin, Tišina 35b, Tišina, vozniško
dovoljenje št. 17066. p-9006

Rant Matjaž, Podvrh 32, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24721,
izdala UE Škofja Loka. s-9131

Rebolj Vanda, Kettejeva ul. 4, Kamnik,
diplomo Filozofske fakultete Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani, izdano dne
19. 6. 1979. s-9201

Rebov Ana, Slovenska c. 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21974.
s-9233

Robar Vito, Celovška c. 147, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545765, reg. št. 163672, izdala UE Ljub-
ljana. s-9075

Roj Orlando, Gubčeva ul. 2, Krško, de-
lovno knjižico. s-9288

Rozalija Čuš, Morova 4, Izola, spričeva-
lo. g-9114

Rozman Anže, Na griču 38, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 415850. g-9214

Rozman Anita, Tavčarjeva 1, Jesenice,
spričevala od 1. do 4. letnika Ekonomske-
srednje šole Radovljica, izdana od leta 1984
do 1988). g-9117

Ružičič Sandra, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
445535. s-9315

Rus Tjaša, Drenov grič 19, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 614. s-9195

Saklić Hase, Krakača, Cazin, spričevalo
Šole za poklicne voznike motornih vozil Je-
žica, izdano leta 1971. s-9263

Sega Iris, Prušnikova ul. 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-9192

Semenič Denisa, Gornja Bistrica 156/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12467. p-9018

Seničar Marjan, Praproče 10, Straža, za-
ključni izpit šole za poklicne voznike motor-
nih vozil Ježica, izdan dne 16. 3. 1969.
s-9120

Sikur Albin, C. na Markovec 31, Koper,
vozniško dovoljenje št. 12192, izdala UE
Koper. g-9272

Simonič Liljana, Sela pri Vrčicah 4, Se-
mič, diplomo Srednje šole družboslovne in
tehničnih usmeritev Edvarda Kardelja Črno-
melj, izdana leta 1989/90. p-9073

Simonič Martin, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo OŠ Boris Kidrič, izdano leta
1978. s-9002

Sitar Blaž, Visoko 107, Visoko, spriče-
valo o končani Šoli za poklicne voznike mo-
tornih vozil Ježica, izdano leta 1975.
s-9185

Skaza Milan, Stražica 6, Frankolovo,
končno spričevalo avtomehanika, št. 1697,
izdano dne 30. 8. 1986. g-9226

Skerbinek Matjaž, Pod Debnim vrhom
15, Ljubljana, zavarovalno polico št.
9330028, izdala Zavarovalnica Triglav.
s-9140

Slovenec Vinko, Skopice 39, Krška vas,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Novo mesto, izdano leta 1979/80. g-9216

Smolič Mojca, Gradnikova 5, Kranj, za-
ključno spričevalo za trgovinsko dejavnost,
izdano leta 1984/85. g-9284

Smuk Anton, Šmartno pri Litiji 37, Šmart-
no pri Litiji, spričevalo 3. letnika in diplomo
Poklicne živilske šole Maribor, izdano leta
1973. s-9055

Sobočan Boštjan, Župančičeva cesta
22, Grosuplje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev. s-9080

Sorokin Veronika, Reboljeva ul. 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1662.
s-9167

Srebre Anton, Lokovica 129, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18252,
izdala UE Velenje. p-9054

Srečo Olja, Brunov drevored 19, Tol-
min, dijaško mesečno vozovnico, št.
26214. s-9317

Stanković Snježana, Jarška cesta 16,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja ekonom-
ska šola v Ljubljani leta 1982 na ime Veleu-
šič Snježana. s-9169

Stare Tone, Pšata 28, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000785648, reg. št. 25381, izdala UE
Domžale. s-9301

Starešinič France, Beblerjeva ulica 10,
Koper, spričevalo Šole za prodajalce v Novi
Gorici, izdano dne 27. 8. 1974, št. 2855.
s-9173

Sterle Tomaž, Mesesnelova ul. 36, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5035.
s-9293

Strle Urška, Glavarjeva ul. 45, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11668.
s-9331

Strniša Franc, Na rebri 11, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 15081. p-9092

Struna Aleksander, Bl. Dobrava 85b,
Blejska Dobrava, delovno knjižico, št.
0308978500102. g-9289

Sutlović Liljana, Strma pot 16/a, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6338.
g-9103

Svete Sebastian, Clevelandska 25, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8062.
s-9235

Šabić Ekrem, Verovškova ul. 13, Ljub-
ljana, indeks Ekonomsko poslovne fakulte-
teMaribor, št. 8149780, izdan leta 1996.
s-9077

Šavs Igor, Podreber 30, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17717. g-9105

Šegula Milojka, Puterlejeva ul. 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2446, reg. št. 65584, izdala UE Ljubljana.
s-9312

Šestir Aleksandra, Vodnikova 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36885.
s-9020

Šetina Jožef, Tržaška c. 12, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
158533, reg. št. 28, izdala UE Logatec.
s-9050

Šimenc Jožef, Ježa 20, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šubičeve gimna-
zije v Ljubljani za leto 1959/60 na ime Ši-
menc Antona Jožef. s-9227

Škaper Katarina, Lepodvorska ulica 3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1983 na ime
Markov Katarina. s-9018

Škerl Sandi, Ul. 28. maja 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812005, reg. št. 145070, izdala UE Ljub-
ljana. s-9187

Škulj Alojzija, Iška vas 54, Ig, delovno
knjižico. s-9223

Šporar Arijel, Ul. Željka Tonija 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137317, reg. št. 215765, izdala UE Ljub-
ljana. s-9053

Šprogar Albin, Kot pri Semiču 21, Se-
mič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2412, izdano pri UE Črnomelj. p-9030

Štangar Domen, Taborska cesta 50,
Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
637. s-9256

Štor Aleš, Dobrna 34 d, Dobrna, indeks,
izdala FNT oddelek za fiziko v Ljubljani leta
1991. s-9249

Tacer Slavica, Gubno 5, Lesično, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3566. s-9252

Teinovič Dragomir, Ul. talcev 10, Straža,
zaključno spričevalo, izdano leta 1997.
g-9123

Tešović Jovanka, Podlubnik 104, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10708, izdala UE Škofja Loka. s-9253

Timarac Milovan, Preglov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33432.
s-9318

Tišler Vesna, Sp. Duplje 84a, Duplje,
Alpetourovo vozovnico št. 418672. g-9094

Tič Gašper, Druge prekomorske briga-
de 34a, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 26040, izdala UE Koper. s-9251

Tomažin Boštjan, Mestni trg 13, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje št. 11096.
p-9084
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Tomažič Aleš, Pot na Fužine 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1042895, reg. št. 191778, izdala UE Ljub-
ljana. s-9076

Tominec Janez, Celovška cesta 99a,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
004512. s-9056

Tomšič Nejc, Stanežiče 79, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4058.
s-9032

Tornar Štefan, Črenšovci 33, Črenšov-
ci, delovno knjižico. p-9037

Tramte Mitja, Tomažja vas 2, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29594,
izdala UE Novo mesto. g-9155

Tratnjek Cvetka, Lipovci 151, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 20345. p-9086

Trtnik Roman, Mirje 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1138069, št. 216171. s-9189

Turkuš Marjan, Majšperk 24, Majšperk,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za podelitev licence v cest-
nem prometu št. 604032, zdne 4. 4. 1997.
g-9228

Turnšek Boštjan, Podvrh 76, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1079177, izdala UE Žalec. p-9014

Tušar Valentina, Planina 13, Cerkno, in-
deks, izdan na ime Jelovčan Valentina.
g-9232

Uduč Cveto, Pograc 102a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903342,
izdala UE Žalec. p-9012

Ugrin Sebastijan, Dekani 301, Koper,
spričevalo 2. letnika SKPŠ Koper. g-9160

Urbanc Tatjana, Ul. Janka Puclja 9,
Kranj, osebno izkaznico. g-9011

Urbanc Tatjana, Ul. Janka Puclja 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, izdala UE Kranj.
g-9104

Urbanec Nataša, Gradnikova 27, Radov-
ljica, spričevala 1. in 2. letnika - živilski teh-
nik in 3. letnika - mesar Srednje agroživilske
šole, izdana leta 1990, 1991 v Kamniku in
1992 v Ljubljani in zaključni izpit izdan leta
1992. s-9151

Urnaut Aleš, C. F. Foita 6, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24147, iz-
dala UE Velenje. p-9048

Uršič Olga, Glavni trg 46, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostin-
ske šole v Mariboru - smer natakar, izdana
leta 1969/70, 70/71, 71/72 na ime Kokal
Olga. s-9143

Vadnau Marijan, Kerstnikova ul. 17, Dob
pri Domžalah, spričevalo 3. letnika Centra
strokovnih šol, izdano leta 1972. s-9296

Valenčar Andrej, Sejmiška 7, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16828.
p-9059

Valič Vanja, Rožna dolina c. V/32a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972665, reg. št. 133284, izdala UE Ljub-
ljana. s-9012

Varga Daniel, Genterovci 50, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12276, izdala UE Lendava. p-9097

Veber Rajko, Curnovec 15, Šentrupert,
delovno knjižico. p-9035

Veldin Furjan Marjeta, Hum 24, Ormož,
spričevalo. p-9057

Veršnik Aleksandra, Magajeva 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-9180

Veselinovič Milena, Sorška c. 24, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12104, izdala UE Škofja Loka. g-9021

Vider Marjan, Trubarjeva cesta 61, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 566308, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-9036

Vidic Antonija, Ločka c. 18, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4204,
izdala UE Črnomelj. p-9028

Vidic Marija, Seidlova 24, Novo mesto,
indeks Farmacevtske fakultete, izdan leta
1995. g-9234

Vidonja Darja, Majde Vrhnovnikove 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24461. s-9231

Vincek Tomaž, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 1996/97. s-9311

Vori Branko, M. Polana 91a, Črenšovci,
listino. p-9099

Vrankar Martina, Begunje na Gorenj-
skem 161, Begunje na Gorenjskem, potrdi-
lo o vplačanih delnicah M banke d.d., št.
00987778. s-9065

Vujičič Nevenka, Cesta na Markovec 9,
Koper, vozniško dovoljenje št. 18851.
g-9270

Vujičič Nevenka, C. na Markovec 9, Ko-
per, izpit za čoln, št. 2/13-1843/76.
g-9285

Zadravec Karolina, Cesta 24. junija 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515349, reg. št. 24231, izdala UE
Ljubljana. s-9188

Zakošek Branko, Zagajškova 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-9218

Zećiri Nazmi, Cesta talcev 22, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-9066

Zgonec Jože, Podgrad 33, Šentjur, de-
lovno knjižico, reg. št. 12963, ser. št.
A0335763, izdana dne 6. 3. 1996. g-9314

Zor Primož, Blejska Dobrava 40/b, Blej-
ska Dobrava, zaključna izpita Srednje kovi-
narske cestnoprometne šole Škofja Loka,
smer vzdrževalec vozil in strojev in smer
voznik, izdana leta 1987. s-9096

Zupan Franc, Rudnik 1, Kočevje, delov-
no knjižico A 0372048, reg. št. 45/97.
g-9091

Zupanc Jože, Na žago 14, Straža, matu-
ritetno spričevalo Srednje šole za zdr. de-
lavce v Ljubljani, št. 22, izdano leta 1978.
g-9019

Zupanc Rok, Pot na Rakovo jelšo 185,
Ljubljana, zaključni izpit šole za voznike mo-
tornih vozil Ježica, izdano leta 1974/75.
s-9058

Zupanc Rolanko, Gasilska c. 25, Šen-
čur, delovno knjižico. g-9163

Zupanec Boštjan, Stari grad 70, Mako-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17989. g-9207

Žagar Emil, Velike Lašče 104a, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388168, reg. št. 191591, izdala UE Ljub-
ljana. s-9049

Žavbi Marija, Zbilje 12b, Medvode, spri-
čevala od 1. do 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdana leta 1976 do
1979. s-9027

Žerak Matej, Zikova 3, Kamnik, spriče-
valo 8. razreda OŠ, izdano leta 1994/95.
g-9015

Žlogar Erika, Rožna dolina c. VIII/8, Ljub-
ljana, letno spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-9190

Žvab Alen, Dobrovlje 1, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15872.
g-9204
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne predpise o
dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi dvajsetimi leti. Novi družbeni in
gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih
predpisov o dedovanju pa je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji uvodnih pojasnil na
poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o dedovanju in drugih predpisov.
Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati
decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski
in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev

– del zakona o denacionalizaciji,

– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov

– del zakona o notariatu.

(10432) Cena 2982 SIT

Pravkar izšlo

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


