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Register
političnih organizacij

Št. 0016/12-028/5-97 Ob-1318
V register političnih strank se vpišejo

spremembe in dopolnitve statuta Zelenih
Slovenije, ki jih je stranka sprejela na 6.
kongresu dne 14. 10. 1995 v Ormožu.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 17 z dne 5. 3.
1998, stran 1817, Rg-111893, Srg
96/01162, subjekt vpisa HOTEL SLAVIJA
d.d., se tekst pri članih nadzornega sveta
pravilno glasi: Lešnik Heda, Toplak Leon,
Torič Marija in Vajs Ladislava, vsi izstopili
27. 9. 1996.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 17 z dne 5. 3.
1998, stran 1755, Rg-109808, Srg št.
97/014444, subjekta vpisa ISKRA FIS,
d.o.o., se priimek pri ustanovitelju Šubic
Jožetu pravilno glasi: Šurc Jože.

KRŠKO

Rg-108514
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00319 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa EFEKT, proizvodna, trgo-
vinska in storitvena dejavnost, Krško,
d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 23, 8270
Krško, pod vložno št. 1/02058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550033
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:

2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-113945
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00358 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa AGRARIACVETJE, pro-
izvodnja in trgovina, d.d., sedež: Čatež
ob Savi, Topliška 34, 8251 Čatež ob
Savi, pod vložno št. 1/01252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5094836
Člani nadzornega sveta: Debogovič Ire-

na, Metelko Majda, Valenčak Marta, Devčič
Vid, Avšič Jože, Rebernik Stanko in Šoln
Zoran, vsi izstopili 4. 9. 1997 ter Stepinšek
Marija, Perko Mirjana Dimc, Metelko Maj-
da, Valenčak Marta in Slovenec Vinko, vsto-
pili 4. 9. 1997.

Rg-116199
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00495 z dne 18. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03899/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1253913
Firma: KONTROLING, svetovanje in

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

govornostjo
Sedež: 8253 Artiče, Zgornji Obrež 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Boris, Zagreb – R

Hrvaška, Dobri Dol 56, vstop 1. 12. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kalan Boris, imenovan 1. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Udir
Vinko, Ljubljana, Klopčičeva 2, imenovan
1. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
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; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-116200
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00486 z dne 18. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03900/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228528
Firma: PROMARKET TRADING, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMARKET TRA-

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

govornostjo
Sedež:  8250  Brežice,  Trg  izgnan-

cev 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavičić Josip, Brežice, Mai-

strova 6, vstop 11. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavičić Josip, imenovan 11. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-116201
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00476 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TEIK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kapele, Jereslavec 9, sedež: Je-
reslavec 9, 8258 Kapele, pod vložno št.
1/00613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno kla-

sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5329515
Firma: MABAT INT, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: MABAT INT, d.o.o.
Sedež: 8258 Kapele, Kapele 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krošelj Jože, izstop

10. 11. 1997; Prosevc Jožef, Kapele, Ka-
pele 2, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Škrnjug Božena, Kapele, Vrhje 1, vstop
10. 11. 1997, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krošelj Jože, razrešen 10. 11. 1997;
direktor Prosevc Jožef, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Škrnjug Božena, imenovana
10. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 1591 Proizvodnja žganih pijač;1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in

mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
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nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-116202
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00183 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZA-
VOD “CICIBAN” SEVNICA, p.o., sedež:
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/00169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, ustanovitelja ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5055806
Firma: VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD

CICIBAN SEVNICA
Skrajšana  firma:  VVZ  CICIBAN  SEV-

NICA
Ustanoviteljica: Občina Sevnica, Sevni-

ca, Glavni trg 19a, vstop 14. 3. 1992, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-116203
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00460 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA XIV. DI-
VIZIJE, p.o., Senovo, sedež: Trg XIV. divi-
zije 3, 8281 Senovo, pod vložno št.
1/00153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšano fir-
mo ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083966
Firma: OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE,

SENOVO
Skrajšana firma: OŠ SENOVO
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103 De-
javnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-116204
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00433 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GRADNJE, gradbeništvo in
prevozništvo Boštanj, d.o.o., sedež: Do-
lenji Boštanj 138, 8294 Boštanj, pod
vložno št. 1/01829/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenikov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5538645
Firma: GRADNJE, gradbeništvo in pre-

vozništvo, d.o.o., Boštanj
Skrajšana firma: GRADNJE, d.o.o., Bo-

štanj
Ustanovitelj: Zadravec Drago, izstop

20. 10. 1997; Likar Anica, izstop 20. 10.
1997; Povše Franc, Boštanj, Dolenji Bo-
štanj 138, vstop 9. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Drago, razrešen 20. 10.
1997; direktor Povše Franc, imenovan
20. 10. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-

tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-116205
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00389 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NUKLEARNA ELEKTRAR-
NA KRŠKO, p.o., sedež: Vrbina 12, 8270
Krško, pod vložno št. 1/00120/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5034345000
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:

40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-116206
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00492 z dne 11. 12. 1997 pod
št. vložka 1/03868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 1197622
Firma: LUIF, gostinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LUIF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8262 Krška vas, Krška vas

110
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Luif Henry in Luif Marjan
Mihael, oba Krška vas, Krška vas 110, vsto-
pila 7. 7. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Luif Henry, imenovan 7. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Luif
Marjan Mihael, imenovan 7. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 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 opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,

d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-116207
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00458 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa HIPOTEKARNA BANKA,
d.d., Brežice, sedež: Cesta prvih borcev
48, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova bivanja za di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5468833
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škof Matija, Krumpfedorf – Avstrija,
Romerweg 8a, Krumpfendorf, imenovan
1. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116210
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00426 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SREDNJA TEKSTILNA
ŠOLA SEVNICA, sedež: Savska cesta 2,
8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5087511
Firma: SREDNJA ŠOLA SEVNICA
Skrajšana firma: SŠ Sevnica
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5551 Storitve menz; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 8023 Vzgoja in
izobraževanje v dijaških domovih; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih,  kozmetičnih  in  pedikerskih
salonov.

Rg-116212
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00139 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NIKA M & A, prestrukturira-
nje in kupoprodaja podjetij, d.o.o., se-
dež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice,

pod vložno št. 1/03890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5908043
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rozman Monika, razrešena 3. 4.
1997; direktor Kopač Martin, Žiri, Dobra-
čevska ulica 49, imenovan 3. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-200649
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00506 z dne 15. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1253239
Firma: ARHEJ, d.o.o., arheološke ra-

ziskave in druge intelektualne storitve,
Sevnica

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

govornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Drožanjska 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novšak Matjaž in Novšak

Rachel-Kirsten, oba Višnja Gora, Žabjek 7,
vstopila 1. 12. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novšak Matjaž, imenovan 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72300 Obdelava podatkov; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

LJUBLJANA

Rg-108987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01299 z dne 5. 6. 1997 pri subjektu
vpisa IBN-JT, International Business Net-
work-Mednarodna poslovna mreža, d.d.,
podjetje za mednarodno poslovanje, se-
dež: Slovenska c. 27-29, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5005369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopniki Zajc Lojze, razrešen 10. 2. 1997,
Domicelj Marko in Šink Matjaž, razrešena
10. 3. 1997, predsednik uprave Dubrovski
Drago dr., Zreče, Cesta na Roglo 11, ime-
novan 10. 2. 1997, zastopa družbo neome-
jeno, razen v primerih ko potrebuje pred-
hodno soglasje Nadzornega sveta: nakup in
prodaja nepremičnin, obremenitev nepre-
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mičnin s hipoteko in prevzem srednjeročnih
obveznosti, daljših od treh let, ki presegajo
25% kapitala družbe.

Rg-109309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17536 z dne 16. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa TIMING, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Kresniške Poljane
67, Kresnice, sedež: Kresniške Poljane
67, 1281 Kresnice, pod vložno št.
1/22048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5746540
Osnovni kapital: 1,612.500 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Jože, Kresnice,

Kresniške Poljane 67, vstop 1. 2. 1993,
vložek 1,612.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1997: 141
Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 142 Prido-
bivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 294
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne name-
ne; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 30430
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 602 Drug kopenski pro-
met; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 900 Storitve javne hi-
giene; 9000 Storitve javne higiene; 921
Filmska in videodejavnost; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejav-
nost; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-109311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01253 z dne 18. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938473
Firma: VETERINARSKI INŠTITUT,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova

89, Ihan
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: EMONA FARMA IHAN,

d.o.o., Domžale, Breznikova 89, Ihan, vs-
top 24. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Košorok Stane, Ljubljana, Bebler-
jev trg 8, imenovan 29. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-109318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00486 z dne 4. 4. 1997 pod št. vložka
1/29088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124188
Firma: GINEKOLOGIJA BEŽIGRAJSKI

DVOR, specialistične ginekološke ordi-
nacije, d.o.o.

Skrajšana firma: GINEKOLOGIJA
BEŽIGRAJSKI DVOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Peričeva
ul. 15

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Jeričevič Vinko, Ljubljana,
Pod Akacijami 8, vstop 27. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeričevič Vinko, imenovan 27. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1997: 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 851 Zdravstvo; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-109371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02213 z dne 12. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29223/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193783
Firma: EKOGA, podjetje za čiščenje

in ekologijo, d.o.o.
Skrajšana firma: EKOGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,526.200 SIT
Ustanovitelj: Šimenc Dušan, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 126, vstop 24. 1.
1997, vložek 1,526.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimenc Dušan, imenovan 24. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 45450
Druga zaključna gradbena dela; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
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nost hotelov brez restavracije; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 74700
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-109422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02299 z dne 10. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29319/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1193872
Firma: LM-BERGANT, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: LM-BERGANT, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1261 Dobrunje, V Karlovce

27, Podmolnik
Ustanovitelja: Bergant Majda, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Bergant
Leon, ki je vložil 5.000 SIT in ne odgovarja,
oba iz Dobrunj, V Karlovce 27, Podmolnik,
vstopila 11. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bergant Majda, imenovana 11. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih

barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60240 Cestni tovorni promet; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-109443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00602 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO PODJETJE LJUBLJA-
NA, p.o., sedež: Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme in
skrajšano firmo, spremembo ustanoviteljev,
osnovni kapital, spremembo zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Firma: KPL – GRADNJE, RAST,

INŽENIRING, družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površin, d.d.

Skrajšana firma: KPL – GRADNJE,
RAST, INŽENIRING, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 519,524.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 67,642.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
48,815.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
33,821.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 66,712.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 121,220.000
SIT, in Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,
Mestni trg 1, vložila 181,314.000 SIT –
vstopili 19. 6. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikoma Atanasovski Ljudmili, dipl.
oec., in Maroša Karlu, iur., ter direktorjem
Tomšič Zoranu, dipl. inž. gozd., Repež Jo-
žetu, dipl. inž. gr., in Susman Marku, dipl.
inž. gr., ki so bili razrešeni 1. 7. 1996.

Člani nadzornega sveta: Maroša Karel,
Krajnc Alfred, Tomšič Zoran, Trobec Jože,
Gunde Anton, Klavs Pavel in Košak Miha,
vstopili 19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1030 Pridobivanje šote; 1411 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2415 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2661 Pro-

izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 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;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in 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; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi
soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana,
št. odločbe LP 01033/00742 – 1997/IJS,
z dne 28. 1. 1997.

Rg-109531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02533 z dne 19. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29373/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194232
Firma: KURJI TAT, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KURJI TAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Tomažiče-

va 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zavrl Marko, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 24, in Murko Zavrl Alen-
ka, Lucija, Portorož, Ukmarjeva ulica 2, vsto-
pila 29. 4. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zavrl Marko, ki zastopa družbo brez

omejitev, in zastopnica Murko Zavrl Alenka,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nica direktorja, imenovana 29. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-109767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01098 z dne 16. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29144/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1124986
Firma: IZVOR, inštitut za urejanje zem-

ljišč, vodnega režima tal, kontrolo kako-
vosti voda in rastlinskega materiala,
Ljubljana

Skrajšana firma: IZVOR LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Preradoviče-

va 44
Ustanovitelj:; Matičič Branivoj, Lubljana,

Preradovičeva 44, vstop 13. 2. 1997, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matičič Branivoj, imenovan 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04180 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa MULTIPROJECT, d.d., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, inženiring,
servisiranje, gostinstvo, turizem ..., Ljub-
ljana, sedež: Cesta v Kleče 12, 1117
Ljubljana-Šiška, pod vložno št.
1/12112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5477620
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-

belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-109827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01787 z dne 22. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29164/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192051
Firma: MELLAIN, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MELLAIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Rusjanov

trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Salihović Nersudin, Zvornik,

Zaseok, vstop 20. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Salihović Nersudin, ki zastopa in
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predstavlja družbo brez omejitev, in proku-
rist Žigić Mirko, Ljubljana, Rusjanov trg 6,
imenovan 20. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-109871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00674 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa HILL INTERNATIONAL, Podjetje za
kadrovski inženiring, d.o.o., Velebitska
12, Ljubljana, sedež: Velebitska 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5721601
Firma: HILL INTERNATIONAL, Podjet-

je za kadrovski inženiring, d.o.o., Finž-
garjeva 6, Ljubljana

Sedež:  1000  Ljubljana,  Finžgarje-
va 6

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jovanovič Igor, Ilirska Bistrica, Hrib
svobode 8, imenovan 30. 1. 1997, kot na-
mestnik direktorja lahko zastopa družbo
neomejeno le ob pisnem soglasju direktor-
ja, v nasprotnem pa samo s sopodpisom
direktorja družbe; zastopnica Vrtačnik Po-
lonca, razrešena 30. 1. 1997.

Rg-109907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02399 z dne 13. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa MEDICAL PROJECT MA-
NAGEMENT – MPM, inženiring, d.o.o.,
sedež: Šmartinska cesta 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5918367
Firma: MPM ENGINEERING, d.o.o.
Skrajšana firma: MPM ENGINEERING,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva ce-

sta 29.

Rg-109910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02437 z dne 20. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29256/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1194062
Firma: LANA JOVANOVIČ, k.d., frizer-

ski studio
Skrajšana firma: LANA JOVANOVIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jovanovič Svetlana, Bor,

Krivelj, ki je vložila 1.000 SIT in odgovarja s
svojim premoženjem, in Bektešević Halim,
Ljubljana, Ulica Mire Miheličeve 22, ki je
vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, vstopila
24. 4. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jovanovič Svetlana, zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Bektešević
Halim, imenovana 24. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51700 Druga trgovina na debelo; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-109919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00512 z dne 9. 6. 1997 pri subjektu
vpisa GRADKOM, Gradbena dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 9, sedež:
Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5575630
Firma: GRADKOM, Gradbena dejav-

nost, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
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na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6420 Telekomunikacije; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-110109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02370 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193953
Firma: KOMPRESORJI LANGUS, pro-

daja in servis kompresorjev, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: KOMPRESORJI LAN-
GUS, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Langus Marjeta, Ljublja-

na, Lepi pot 15, vstop 21. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Langus Boštjan, Ljubljana, Pod hrasti
62, imenovan 21. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev

in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-110119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18190 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa EL BIS, Podjetje za trgovino, d.o.o.,
Velike Lašče, sedež: Kukmaka 9, 1315
Velike Lašče, pod vložno št. 1/17308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo firme, ustanoviteljev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1190555
Firma: EL BIS BURGAR CO., Podjetje

za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: EL BIS, BURGAR, CO.,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Burgar Ivana, Velike

Lašče, Kukmaka 9, izstopila iz d.o.o. in vsto-
pila v d.n.o. 28. 11. 1994 in Burgar Mojca,
vstopila 28. 11. 1994, obe iz Ljubljane,
Rožna dolina c. XV/20, vložili po 8.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bur-
gar Ivana, razrešena 28. 11. 1994 kot direk-
torica in imenovana za družbenico, in druž-
benica Burgar Mojca, imenovana 28. 11.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-

govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-110126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00791 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PORTO REKLAM, vizualne komuni-
kacije, d.o.o., sedež: Brilejeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27704/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5936209
Sedež: 1000 Ljubljana, Riharjeva 30.

Rg-110144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02666 z dne 26. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194445
Firma: PNEUMATIC B&F, podjetje za

trgovino, uvoz, izvoz in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PNEUMATIC B&F,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klemenčič Boris, Ljublja-

na, Dolenjska cesta 367, in Gradišar Brani-
mir, Velike Lašče, Male Lašče 43, vstopila
4. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Boris in zastopnik Gradi-
šar Branimir, imenovana 4. 2. 1997, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.
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Rg-110281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02772 z dne 16. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29345/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194607
Firma: SATEING TELEKOMUNIKACI-

JE, telekomunikacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SATEING TELEKOMU-
NIKACIJE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 39
Osnovni kapital: 2,430.000 SIT
Ustanovitelji: Nikolić Robert in Nikolić

Predrag, oba iz Ljubljane, Jakčeva ul. 24, ki
sta vložila po 810.000 SIT, ter S.T.I. TELE-
COM, Telekomunikacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Proletarska 4, in KANAL 8, Pod-
jetje za informiranje, telekomunikacije, mar-
keting in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ob Ljub-
ljanici 36, ki sta vložila po 405.000 SIT –
vsi vstopili 16. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolić Predrag, imenovan 16. 5.
1997, zastopa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska

dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-110309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03120 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa UPIMO MENJALNICE, menjalnice
in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šubičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28959/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pintar Damir, razrešen 7. 5. 1997;
direktor Todorovič Dragan, Ljubljana, Celj-
ska 25, imenovan 7. 5. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-110381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01595 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ROG, Tovarna dvokoles in opreme,
p.o., sedež: Trubarjeva c. 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01582/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5035856
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kramar Martin, razrešen 10. 3.
1997; direktor Gašperlin Tomaž, Ljubljana,
Verdnikova 17, imenovan 10. 3. 1997, za-
stopa tovarno brez omejitev.

Rg-110393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01793 z dne 12. 5. 1997 pri subjektu
vpisa AVTODEL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Višnja Gora, sedež: Antona Tom-
šiča 27, 1294 Višnja Gora, pod vložno št.
1/09734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435854
Ustanoviteljica: Kanin Vera, Višnja Gora,

Ulica Antona Tomšiča 27, vstop 27. 11.
1990, vložek 1,538.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pirnat Tomaž, izstop 3. 12.
1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Pirnat Tomažu, ki je bil razrešen
3. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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vina 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-111055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05630 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa SPY, d.o.o., podjetje za gostinstvo
in trgovino, Kočevje, sedež: Mestni log
III/6, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/20756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matiča št.: 5715130
Ustanovitelj: Malinovič Beti, izstop

23. 10. 1996; Vlašič Franc, Kočevje, Li-
vold 8, vstop 23. 10. 1996, vložek
1,770.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01933 z dne 7. 7. 1997 pod št. vložka
1/29451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, kapitala in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5390397
Firma: OJ-SINTIA, proizvodno, stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: OJ-SINTIA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana, Novo Polje,
C. VIII-14

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ovsenik Janez, Kranj, Pre-

doslje 124, vstopil 20. 3. 1990, in Omer-
zo-Ovsenik Hiacinta, Domžale, Ipavčeva uli-
ca 2, Vir, vstopila 17. 12. 1996, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta; Kokalj Janez, Krivec Robert in Mesec
Bojan, izstopili 17. 12. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kokalj Janez in družbenika Krivec Ro-
bert in Mesec Bojan, razrešeni 17. 12.
1996; direktorica Omerzo-Ovsenik Hiacin-
ta, imenovana 17. 12. 1996, ki zastopa
družbo brez omejitev in Ovsenik Janez, raz-
rešen 17. 12. 1996 kot družbenik in ime-
novan za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15880 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 17220 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 182100 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-

nja drugih izdelkov iz lesa; 22320 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 30020 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36220
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45100 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;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega 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; 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; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
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nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64110 Javne
poštne storitve; 64120 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/01254/00 s firmo KLIK, podjetje za
proizvodnjo in trgovino elektro delov in na-
prav, Kranj, d.o.o.

Rg-111203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06518 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MOBILIMPEX, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Domžale, sedež: Ljub-
ljanska cesta 28, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/09934/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5760500
Osnovni kapital: 2,412.000 SIT
Ustanovitelj: Čavlović Vinko, imenovan

1. 12. 1990, zastopa družbo neomejeno.

Rg-111265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01186 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu

vpisa ALMAEM, d.o.o., Podjetje za admi-
nistrativno tehnične storitve, Pražakova
8, Ljubljana, sedež: Pražakova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721580
Firma: AD SORS, svetovanje, trgovi-

na, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma. AD SORS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Skobe Vlasta, izistopila

18. 2. 1997; Čulk Srečko, Ljubljana, Mihe-
ličeva cesta 26, in Šarec Franc, Domžale,
Ljubljanska cesta 81, vstopila 18. 2. 1997,
vložila po 818.922,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skobe Vlasta, razrešena 18. 2.
1997; direktor Čulk Srečko, imenovan
18. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1997: 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 2. 1997.

Rg-111292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02716 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu
vpisa CENTER ZA USPOSABLJANJE IN
VARSTVO INVALIDNIH OSEB DOMŽALE
KAMNIK, sedež: Ropretova cesta 23,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/01557/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5110742
Sedež: 1234 Mengeš, Ropretova ce-

sta 23.

Rg-111376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03703 z dne 17. 7. 1997 pri subjektu

vpisa UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, sedež: Zaloška c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00900/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in ustanoviteljev, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5057272
Firma: KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Skrajšana firma: KC LJUBLJANA
Ustanoviteljica: IS Republike Slovenije,

izstop 19. 2. 1996; Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 19. 2. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jelen Marjan, razrešen 31. 10.
1991; generalni direktor Rode Primož,
Bled, Grič 4, imenovan 20. 3. 1997, zasto-
pa center brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 5231
Dejavnost lekarn; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8511 Bonišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-111403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06754 z dne 26. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29399/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997119
Firma: SKUPNOST STANOVALCEV,

Kumrovška 17
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kumrov-

ška 17
Ustanoviteljica: skupnost stanovalcev po

seznamu, Ljubljana, Kumrovška 17, vstop
3. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gjerkeš Alojz, Ljubljana, Kumrovška
17, imenovan 3. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03175 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/13264/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5518059003
Firma: BELART, d.o.o., kultura in izo-

braževanje, Podružnica Bela
Skrajšana firma: BELART, d.o.o., Po-

družnica Bela
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8232 Šentrupert na Dolenj-

skem, Šentrupert 31
Ustanovitelj: BELART, d.o.o., Kultura in

izobraževanje, Ljubljana, Vodnikova 65, vs-
top 29. 5. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Janez, Notranje Gorice,
Podpeška 145, imenovan 29. 5. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215
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Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03363 z dne 25. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29580/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196596
Firma: INOX DESIGN, projektiranje,

proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INOX DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Viška c. 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Jaka, Ljubljana,

Mestni trg 10, vstop 3. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meško Jaka, imenovan 3. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja

izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-

padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-112244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01886 z dne 11. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29537/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5430275
Firma: INTERLIST, notranja in zuna-

nja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERLIST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg koman-

dantna Staneta 5
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelj: Štok Licia in Mahnič Silva,

izstopili 21. 3. 1997; Pavlin Franc, Ljublja-
na, Prušnikova ulica 3, vstopil 21. 3. 1997,
vložil 1,549.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: na-
mestnica direktorice Štok Licia in direktori-
ca Mahnič Silva, razrešeni 21. 3. 1997; di-
rektor Pavlin Franc, imenovan 21. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

nami za plačilo ali po pogodbi; 7482 Paki-
ranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 3. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no št. 1/01566/00 s firmo LIST, notranja
in zunanja trgovina, d.o.o., Povir 2, Sežana.

Rg-112281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02094 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN
VAKUUMSKO TEHNIKO, p.o., Ljubljana,
sedež: Teslova 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00352/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5051665
Firma: INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN

VAKUMSKO TEHNIKO, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: IEVT, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1111 Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 278,532.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
27,853.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 67,878.000
SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 55,722.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 43,417.000 SIT in
udeleženci notranjega odkupa, vložili
83,662.000 SIT – vstopili 26. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribernik Janez, Horjul 166, ki od
15. 11. 1996 kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev; zastopnica Janežič
Nevenka, razrešena 31. 12. 1992.

Člani nadzornega sveta: Burgar Ladislav,
Drab Marjan, Erjavec Bojan, Sedej Andrej
in Vardjan Vitomir, vstopili 26. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00855/01063
– 1997/TJ z dne 9. 4. 1997.

Rg-112282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03389 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa COLOR, industrija sintetičnih smol,
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barv in lakov, p.o., Medvode, sedež: Ce-
sta komandanta Staneta 4, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/00781/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti,
ustanovitelje, nadzorni svet, zastopnike in
deleže s temile podatki:

Matična št.: 5034400
Firma: COLOR, industrija sintetičnih

smol, barv in lakov, d.d.
Skrajšana firma: COLOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.900.782.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 160, vložil
607,180.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
169,170.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 211,010.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
262,364.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, vložili 58,676.000 SIT, znani last-
niki – denacionalizacijski upravičenci, vložili
209,086.000 SIT, in znani lastniki – udele-
ženci javne prodaje, vložili 383,296.000
SIT – vstopili 11. 4. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolar Bojan, Kranj, Gorenjskega
odreda 11, ki od 15. 4. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hrovat Anton,
Medič Žiga in Trošt Niko, vstopili 11. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 8042 Drugo izobraževanje; 9000
Storitve javne higiene.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 01119/00574
– 1997/BR z dne 10. 6. 1997.

Rg-112306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03364 z dne 8. 9. 1997 pri subjektu
vpisa MOBITEL, telekomunikacijske sto-
ritve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Celje, sedež: Na Lavi 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/13447//01 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524598005
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 5170

Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-112335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02992 z dne 27. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29589/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1197045
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT, Zagorje ob

Savi
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, C.

9. avgusta 44
Ustanoviteljica: Občina Zagorje ob Savi,

Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, vstop
24. 4. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Švagan Matjaž, Izlake 19, imenovan
24. 4. 1997, kot v.d. direktorja zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-112375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04948 z dne 4. 9. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, p.o., se-
dež: Ledarska 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01411/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5062926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnika Dobnikar Janez in Rejc Marija, raz-
rešena 31. 8. 1997; zastopnica Kuhar Re-
žek Ana, Ljubljana, Runkova 2, imenovana
1. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. ravnateljica.

Rg-112437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05785 z dne 19. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ANŽUR, nabava, proizvodnja, pro-
daja, d.o.o., Grosuplje, sedež: Adamiče-
va c. 37, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/21027/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5970466
Firma: SIKOM, Podjetje za serijsko in

individualno konstruirano opremo ter
montažo, d.o.o.

Skrajšana firma: SIKOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bartelj Simonka, Grosup-

lje, Adamičeva c. 37, vstop 28. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2211 Izdajanje knjig; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
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deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2512 Obnavljanje in protek-
tiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;

363 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-

mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
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s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Vpis spremembe akta o ustanovitvi z dne
14. 10. 1996.

Rg-112456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04683 z dne 8. 9. 1997 pod št. vložka
1/29635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213482
Firma: INTRAL, mednarodna trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Večna pot 99
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lukež Borut, Ljubljana, Več-

na pot 99, vstop 21. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lukež Borut, imenovan 21. 4.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 1930
Proizvodnja obutve; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-112463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04488 z dne 18. 9. 1997 pod št. vlož-

ka 1/29679/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev, deležev in zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5656605
Firma: PRINCE LINE, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRINCE LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-

va 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mustafić Adam, izstopil

14. 7. 1997; Rapajić Dragan, Dubrovnik,
Ivana Meštrovića 1, vložil 900.000 SIT, Ša-
bić Fikret, Bosanska Krupa, V. Badić, vložil
450.000 SIT, in Šoić Nevenko, Tržič, Se-
nično 67, vložil 150.000 SIT – vstopili
14. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mustafić Adam, razrešen 14. 7.
1997; direktor Rapajić Dragan, Dubrovnik,
Ivana Meštrovića 1, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Šoić Nevenko, Tržič,
Senično 67, imenovana 14. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-

ne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/02638/00.

Rg-112477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03453 z dne 3. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ESPERANCE, poslovni in komer-
cialni inženiring, d.o.o., Cesta na Brod
16, Ljubljana, sedež: Cestana Brod 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5521882
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kozinc Emilija in Kokalj An-

drej, izstopila 18. 4. 1997; Lucian Rajko,
Ljubljana, Šišenska 42, vstopil 26. 8. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Kozinc Emilija, in zastopnik Kokalj
Andrej, razrešena 18. 4. 1997; Lucian Raj-
ko, Ljubljana, Šišenska 42, razrešen 18. 4.
1997 kot zastopnik in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-



Stran 2606 / Št. 24 / 27. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi

potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-112532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01328 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MERCATINO POSLOVNI SISTEM,
družba za trgovino in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska c. 400, sedež: Ižan-
ska cesta 400, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5860130
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 15812

Dejavnost slaščičarn; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-

spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 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; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7470 Čiščenje stavb; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1997.

Rg-112699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01406 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu
vpisa S.T.I., telecom telekomunikacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prole-
tarska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10611/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5459168
Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 39.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-2/98-1411 Ob-1349
Ugotovi se, da so bila pravila Sindikata

SDK Slovenj Gradec, z odločbo št.
024-46/93 z dne 23. 11. 1993, sprejeta v
hrambo pri Oddelku za družbenoekonom-
ski razvoj Občine Slovenj Gradec in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
46, prenehala veljati 12. 3. 1998 in se iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov.

Upravna enota Slovenj Gradec, Odde-
lek za občo upravo, druge upravne naloge
in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo pravila ZSSS Sindikata
Finančnih organizacij Slovenije, Sindikat
Agencije za plačilni promet Ekspoziture Slo-
venj Gradec, Glavni trg 30, pod zap. št.
2/98.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 281/95 R-140
Muhić Mustafa, sin Muhić Avda, roj. 6. 3.

1947 v Hripavcih, SO Ključ, BiH, ki je umrl
5. 6. 1994 v Izoli, stanujoč v Sežani, Cesta
na Lenivec 10, ni napravil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 10. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St. 7/97 S-145
To sodišče je s sklepom št. St 7/97 z

dne 25. 2. 1998 potrdilo prisilno poravna-
vo sprejeto na naroku dne 25. 2. 1998 med
dolžnikom Stilles Stilno pohištvo in no-
tranja oprema, d.o.o., Sevnica, Savska
cesta 15 in upniki.

2. Terjatve upnikov so razdeljene v na-
slednje razrede:

– razred A: – ločitveni upniki katerih po-
ložaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni,

– razred B: – terjatve delavcev, ki so
pristali na konverzijo ugotovljenih terjatev v
navadne delnice,

– razred C: – terjatve delavcev, ki jih bo
dolžnik v višini 20% ugotovljenih terjatev iz-
plačal v enkratnem znesku v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave z obrestno mero T+0 od
dneva uvedbe prisilne poravnave, to je od
21. julija 1997 do poplačila,

– razred D: – terjatve dobaviteljev in dru-
gih upnikov, ki so pristali na konverzijo ugo-
tovljene terjatve v navadne delnice,

– razred E: – terjatve dobaviteljev in dru-
gih upnikov, ki jih bo dolžnik izplačal v višini
20% od ugotovljene terjatve v enkratnem zne-
sku v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obrest-
no mero T+0 od dneva uvedbe prisilne po-
ravnave to je od 21. julija 1997 do poplačila.

3. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

4. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike katerih terjatve so bile
ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 2. 1998

St. 6/97 S-146
To sodišče je s sklepom št. St 6/97 z

dne 25. 2. 1998 potrdilo prisilno poravna-
vo sprejeto na naroku dne 25. 2. 1998 med
dolžnikom Stilles mobi, Stilno pohištvo,
d.o.o., Sevnica, Savska cesta 14 in up-
niki.

2. Terjatve upnikov so razdeljene v na-
slednje razrede:

– razred A: – ločitveni upniki katerih po-
ložaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni,

– razred B: – terjatve delavcev, ki so
pristali na konverzijo ugotovljenih terjatev v
navadne delnice,

– razred C: – terjatve delavcev, ki jih bo
dolžnik v višini 20% ugotovljenih terjatev iz-
plačal v enkratnem znesku v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave z obrestno mero T+0 od
dneva uvedbe prisilne poravnave, to je od
21. julija 1997 do poplačila,

– razred D: – terjatve dobaviteljev in dru-
gih upnikov, ki so pristali na konverzijo ugo-
tovljene terjatve v navedene delnice,

– razred E: – terjatve dobaviteljev in dru-
gih upnikov, ki jih bo dolžnik izplačal v višini
20% od ugotovljene terjatve v enkratnem zne-
sku v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obrest-
no mero T+0 od dneva uvedbe prisilne po-
ravnave to je od 21. julija 1997 do poplačila.

3. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

4. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike katerih terjatve so bile
ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 2. 1998

St 45/97 S-147
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/97 z dne 24. 2. 1998 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Rog,
p.o., Ljubljana in njegovimi upniki, po kate-
ri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terja-
tve v višini 40% v roku dveh let z obrestno
mero TOM+0%.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 7. 1997 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tretji koloni Priloge 1 k temu sklepu, ki je
sestavni del izreka tega sklepa, zato jih je
dolžnik dolžan izplačati v višini,navedeni v
deveti koloni te priloge in v roku iz 2. točke
izreka sklepa.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki, navedeni v Prilogi 2 k temu
sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, svo-
je terjatve, navedene v tej prilogi na dolžni-
ka. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skla-
du s sklepom o povečanju osnovnega kapi-
tala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolž-
nika z dne 23. 1. 1998 in izdati upnikom
ustrezno število delnic, navedenih v Prilogi
2 k temu sklepu po vpisu tega povečanja v
sodni register.

Prisilna poravnava je bila potrjena 24. 2.
1998. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen 16. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 1998

St 54/97 S-148
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Ljubljanska zastavljalnica
– Lombardan hiša, d.d., Ljubljana, Res-
ljeva 6, za 15. 4. 1998 ob 10. uri v konfe-
renčni dvorani 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 18. 3. 1998

Kolektivni delovni spori

I Kd 141/98 K-1
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor, v katerem
so predlagatelji: Vojko Erjavec, Černivčeva
15, Ljubljana, Mitar Pejovič, Lovska ul. 6,
Ljubljana, Tomaž Bricelj, Bizoviška 43 A,
Ljubljana, Tatjana Bogdan, Polje c. V/5,
Ljubljana, Franc Kregar, Dobrunjska cesta,
Ljubljana, Gordana Anžur, Sadinja vas 109,
Ljubljana, Bojan Butina, Novo Polje c. V/2,
Ljubljana, Peter Štrus, Majaronova 4, Ljub-
ljana, Franc Glavač, Hladilniška 17 A, Ljub-
ljana, Janko Miklavčič, Cesta v Zajčjo do-
bravo, Ljubljana, Andrej Cvetko, Bilečanska
2, Ljubljana, Mirko Malešič, Voklo 69, Šen-
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čur, Nerima Trnjanin, Pavšičeva 32, Loga-
tec, Tatjana Zadravec, Kašeljska c. 71,
Ljubljana, Janez Snoj, Sneberska 14/A,
Ljubljana, Zvonko Glušič, Tuniška 2, Kam-
nik, Stanko Birk, Sadinja vas 93, Ljubljana,
Anton Jandrlič, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
Andrej Slak, Kvedrova 5, Ljubljana, Zora
Zupančič, Pavšičeva 20, Ljubljana, Anica
Trontelj, Cerovo 6 A, Grosuplje, Anja Maru-
celj, Hafnerjeva 6, Ljubljana, Milena Peteh,
Zaloška 18, Ljubljana, Anton Skubic, Novo
polje c. XV/22, Ljubljana, Anica Mikanovič,
Preglov trg 6, Ljubljana, Doroteja Klemen-
čič, Ul. za Severno mejo 52, Ljubljana, Mar-
jetka Gvardjančič, Potrčeva 2, Ljubljana, Ja-
nez Lukek, Novo Polje c. IX/5, Ljubljana,
Danilo Mohar, Pot do šole 5, Ljubljana, Dar-
ko Forjanič, Podutiška 64, Ljubljana, Pavel
Klemenčič, Vnajnarje 11, Besnica, Jožko
Pavlič, Kunaverjeva 7, Ljubljana, Aleksan-
der Andrejevič, Preglov trg 3, Ljubljana, Tat-
jana Kravos, Bolgarska 24, Ljubljana, Janez
Klemenčič, Vnajnarje 23, Vnajnarje, Janko
Inglič, Ulica miru 4, Ljubljana, Cilka Kle-
menčič, Vnajnarje 11, Vnajnarje, Mustafa
Ljalič, Kašeljska c. 88, Ljubljana, Anica
Kompare, Pot na Labar 21, Ljubljana, Šte-
fan Zupančič, Novo Polje c. IV/23, Ljublja-
na, Olga Prosen, Čagošče 2, Šentvid pri
Stični, Jurij Kramer, Vodiška c. 26, Vodice,
Andrej Bučar, Laze 14 A, Laze pri Dolskem,
Vincenc Grubar, Selanov trg 6, Ljubljana,
Janez Zavašnik, Preglov trg 11, Ljubljana,
ki jih zastopa pooblaščenec Damijan Gre-
gorc in udeleženka Volilna komisija Satur-
nus Embalaža, d.d., za volitve v Svet delav-
cev, Ob železnici 16, Ljubljana, zaradi raz-
veljavitve sklepa volilne komisije.

Vse zainteresirane stranke se poziva, da
v roku 3 dni od objave v Uradnem listu RS
priglasijo udeležbo v sporu.

Obvestilo o uvedbi postopka v kolektiv-
nem delovnem sporu je izobešeno na ogla-
sno desko tega sodišča dne 23. 3. 1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/98 Ob-1452
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Celju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Črnomlju in Metliki,
– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-

ške s sedežem v Gornji Radgoni,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Hrastniku,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Ilirski Bistrici,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške s sedežem v Kranju,

– 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške s sedežem v Ljutomeru,

– 4 prosta mesta sodnikov za prekr-
ške s sedežem v Mariboru,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške s sedežem v Murski Soboti,

– 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške s sedežem v Ormožu,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške s sedežem na Ptuju,

– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške s sedežem v Trbovljah.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pre-
krških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 3/98 Ob-1382
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

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

1. Vodja Območne izpostave Koper
2. Vodja Območne izpostave Murska

Sobota
3. Vodja Območne izpostave Aj-

dovščina
4. Vodja Območne izpostave Dom-

žale
5. Vodja Območne izpostave Ilirska

Bistrica
6. Vodja Območne izpostave Ljublja-

na – okolica
7. Vodja Območne izpostave Ormož
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo visokošolsko izobrazbo za iz-

postavo pod št. 1., najmanj višješolsko izo-
brazbo za izpostavo pod št. 2. in najmanj
srednješolsko izobrazbo za izpostave od 3.
do vključno 7., družboslovne, humanistične
ali ekonomske smeri;

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

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

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

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

misijo Upravnega odbora Sklada“ in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni od objave v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami.

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

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 211-1/98-21/98 Ob-1383
Splošna  bolnišnica  “Dr.  Franca  Der-

ganca“  Nova  Gorica,  razpisuje  delovna
mesta:

1. Pomočnik direktorja za strokovno
medicinske zadeve

2. Pomočnik direktorja za upravno
ekonomske zadeve

Pogoji:
– pod 1.: zdravnik specialist,
– pod 2.: dipl. pravnik, dipl. ekonomist,
– pod 1. in 2.: 5 let delovnih izkušenj,
– pod 1. in 2.: strokovne in organizacij-

ske sposobnosti, pomembne za vodenje in
koordiniranje.

3. Predstojnik kirurške službe
4. Predstojnik internistične službe
5. Predstojnik ginekološko porod-

niške službe
6. Predstojnik oddelka za ortopedijo
7. Predstojnik oddelka za otroške bo-

lezni
8. Predstojnik oddelka za anestezijo

in intenzivno terapijo
9. Predstojnik oddelka za invalidno

mladino
10. Vodja oddelka za patološko mor-

fologijo
11. Vodja oddelka za laboratorijsko

diagnostiko
12. Vodja lekarne
Pogoji:
– pod 3. do 10.: zdravnik specialist

ustrezne stroke,
– pod 11.: specialist klinične biokemije,
– pod 12.: specialist klinične farmacije,
– pod 3. do 9.: 3 leta delovnih izkušenj

v specialistični stroki,
– pod 10. do 12.: 2 leti delovnih izku-

šenj v specialistični stroki,
– pod 3. do 12.: strokovne in organiza-

cijske sposobnosti vodenja.
13. Vodja tehnično oskrbovalnega

sektorja
Pogoji:
– pod 13.:

– dipl. inž. elektro ali strojne ali druge
tehnične smeri,

– 2 leti delovnih izkušenj,
– sposobnost organizirati in voditi delo.

14. Glavna sestra zavoda
Pogoji:
– VŠZD – oddelek za zdravljenje in nego,
– 3 leta delovnih izkušenj v stroki,
– sposobnost organizirati in voditi delo.
Vsi kandidati od točke 1. do 14. morajo

predložiti (pismeno) vizijo razvoja in program
dela službe, oddelka ali sektorja, za katere-
ga se prijavljajo.

Vsa delovna mesta se razpisuje za man-
datno dobo 4 leta.

Rok za prijave je 8 dni od objave v Urad-
nem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.

Kandidati naj vložijo prijave na razpis z
dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
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Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica, kadrovska služba – prijava na
razpis, 5290 Šempeter pri Gorici, Padlih
borcev 13a.

Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca

Nova Gorica

Št. 371/98 Ob-1415
Razpisna komisija Javnega zavoda

Zdravstveni dom Radeče na podlagi sklepa
sveta zavoda in 29. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Radeče

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo me-
dicinske smeri ene od dejavnosti zavoda,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na ustreznih delih in nalogah,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži svoj pogled na realizacijo

dejavnosti zavoda.
Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo di-

rektorja v polovičnem delovnem času, preo-
stali delovni čas pa bo opravljal delo zdrav-
nika iz dejavnosti zdravstvenega doma.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: JZ Zdravstveni dom Radeče, Ulica
OF 8, 1433 Radeče, z oznako “za razpisno
komisijo“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

JZ Zdravstveni dom Radeče

Ob-1442
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve objavlja prosto delovno mesto
predstojnika Upravne akademije –

državnega podsekretarja
Kandidati morajo poleg splošnih in po-

sebnih pogojev iz 4. člena zakona o delav-
cih v državnih organih izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– znanje tujega jezika,
– znanje uporabe računalniških progra-

mov v okolju Windows,
– predložitev osnutka programa razvoja

Upravne akademije.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedo-

ločen čas s polnim delovnim časom. Pred-
nost pri izbiri bodo imeli kandidati z akadem-
skim naslovom s področja upravnopravnih
znanosti ali s pravniškim državnim izpitom.

Pisne prijave z osebnimi podatki (ime in
priimek kandidata, naslov itd.) ter s podatki
o izpolnjevanju pogojev z opisom doseda-
njega dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi tega javnega natečaja na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, 1000 Ljubljana, Štefanova 2, s pri-
pisom “objava – Upravna akademija“. Do-
datna pojasnila so kandidatom na voljo na
tel. 061/178-25-34 (Vida Balek).

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v roku 30 dni po končanem zbiranju
prijav.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1446
Republika Slovenija, Upravna enota Ra-

dovljica razpisuje prosto delovno mesto v
Oddelku za okolje in prostor

vodje oddelka
Pogoji:
– visoka izobrazba VII/1 stopnje zahtev-

nosti – gradbena, arhitekturna, pravna ali
geodetska smer,

– 8 let delovnih izkušenj,
– preizkus znanja iz ZUP.
Kandidati morajo poleg navedenih po-

gojev izpolnjevati še splošne pogoje, dolo-
čene z zakonom in posebne pogoje, ki jih
določa 4. člen zakona o delavcih v državnih
organih (Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93 in 70/97).

Delovno razmerje se sklene za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom. Datum
sklenitve delovnega razmerja bo določen z
aktom o imenovanju.

Preizkus znanja iz ZUP se lahko opravi v
enem letu po sklenitvi delovnega razmerja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom delovnih izkušenj naj kan-
didati pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Radov-
ljica, Kadrovska služba, Gorenjska c. 18,
4240 Radovljica.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po izteku roka za sprejemanje prijav.

Upravna enota Radovljica

Ob-1358
Na podlagi 17. in 22. člena statuta Raz-

vojnega centra, d.o.o. in sklepa upravnega
odbora družbe z dne 12. 3. 1998 razpisu-
jemo delovno mesto

direktorja družbe
Kandidati morajo zraven z zakonom pred-

pisanih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
sebne pogoje:

– imeti visokošolsko izobrazbo,
– imeti 5 let delovnih izkušenj na pod-

ročju razvoja ali raziskav,
–obvladati vsaj en svetovni jezik,
–predložiti program dela družbe.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na
naslov: Razvojni center, d.o.o., Maribor,
Svetozarevska 10/II s pripisom “za razpis
direktorja” v roku 15 dni po objavi razpisa.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Razvojni center, d.o.o., Maribor

Ob-1359
V skladu s 192. členom statuta Centra

slepih in slabovidnih in 5. členom Kolektiv-
ne pogodbe zavoda svet zavoda razpisuje
delovno mesto

direktorja Centra slepih in slabovid-
nih.

Pogoji:
– VII. st. strok. izob. ekonomske, prav-

ne, organizacijske, socialne ali druge ustrez-
ne smeri v skladu z zakonom,

– 5 let delovnih izkušenj na področju vo-
denja in organiazcije dela,

– izpit iz varstva pri delu za vodilne de-
lavce,

– aktivno znanje angleščine ali nem-
ščine,

– slovensko državljanstvo.
Rok prijave: 15 dni.
Kandidati naj potrdila o izpolnjevanju raz-

pisnih pogojev, kratek življenjepis in pro-
gram dela z vizijo razvoja, pošljejo na gornji
naslov s pripisom “za razpis”.

Mandat za opravljanje razpisanega de-
lovnega mesta traja 4 leta.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po opravljenem razpisnem postopku.

Center slepih in slabovidnih,
Škofja Loka

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Št. 007-01/027-98 Ob-1367
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Karmen Grom, dipl. ek., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 17-21-373, faks 17-21-245.

2. Predmet javnega naročila: organiza-
cija letovanj.

Navedba vsebine: predmet razpisa je
organizacija zdravstvenih letovanj v
skladu s pravili obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94,
73/95, 39/96, 70/96, 47/97 in 3/98).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
253,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok: takoj.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb: reference uspešnosti do-
sedanjega organiziranja letovanj.

Ob-1368
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Maja Wrizl, Miklošičeva 24, Ljubljana,
tel. 17-21-200, faks 17-21-245.

2. Predmet javnega naročila: organiza-
cija obnovitvene rehabilitacije.

Navedba vsebine: predmet razpisa je
organizacija obnovitvene rehabilitacije
v skladu s pravili obveznega zdravstve-
nega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94,
73/95, 39/96, 70/96, 47/97 in 3/98).
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3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
292,000.000 SIT, začetek 1. 5. 1998 in
zaključek 30. 5. 1998.

4. Dobavni rok: takoj.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb: reference uspešnosti do-
sedanjega organiziranja obnovitvene reha-
bilitacije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 02-117/98 Ob-1336
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Psihiatrična klinika Ljubljana, kont. ose-
ba Mirjana Becele, dipl. pravnica, Stude-
nec 48, Ljubljana, tel. 061/485-451, faks
061/484-618, tajništvo.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava in razdelje-

vanje gotovih obrokov hrane z obvez-
nim najemom razpoložljivih kapacitet in
prevzemom delavcev kuhinje na vseh
lokacijah naročnika.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 400.000 SIT
letno, začetek 1. 7. 1998 in zaključek
15. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 2003.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

Datum objave javnega razpisa: 1. 7.
1998.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-1434Č
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/1788-331, faks
061/1788-332, soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: avtocesta Šmarje
Sap–Višnja Gora – sanacija vkopnih bre-
žin.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
200,000.000 SIT, začetek junij 1998 in
zaključek avgust 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek junij 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: junij
1998.

Ob-1434D
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/1788-331, faks
061/1788-332, soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: avtocesta Hrušica–
Vrba – preplastitev vozišča AC.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, začetek junij 1998 in
zaključek avgust 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek september
1998.

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

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

Datum objave javnega razpisa: junij
1998.

DARS, d.d., Celje

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Ob-1391
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nadgradnjo gasilskega vozila
GVC 16/24, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998, Ob-1079,
Št. 082/98, se v 5. točki v tretjem odstavku
spremeni datum, ki se pravilno glasi 3. 4.
1998. Prav tako se v 6. točki v drugem
odstavku spremeni datum, ki se pravilno
glasi 3. 4. 1998.

V 7. točki se spremeni datum, ki se pra-
vilno glasi 15. 4. 1998.

Poklicna gasilska enota Krško

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za sanacijo prepusta proge Mari-
bor–Holmec, Slovenskih železnic, d.d., In-
frastruktura, Ljubljana, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 22, z dne 20. 3. 1998,
Ob-1237 se v tretjem odstavku 8. točke
številka računa pravilno glasi:
“50100-601-5014744”.

Uredništvo

Popravek
Št. 64-1/98-601 Ob-1415

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za adaptacijo podstrešja Osnovne
šole Ljubno, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20, z dne 13. 3. 1998 se:

– datum v tretjem odstavku 5. točke pra-
vilno glasi: “Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo predložene najkasneje do 10. 4.
1998 do 11. ure...”

– datum v drugem odstavku 6. točke
pravilno glasi: “Javno odpiranje ponudb bo
v petek 10. 4. 1998 ob 12. uri...”.

Občina Ljubno

Št. 107/98 Ob-1321
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 omejitve

1. Ime oziroma naziv naročnika: Zavod
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
št. 128, Dornava, tel. 062/755-014, faks
062/755-050.

2. Predmet javnega naročila: blago,
zdravila in sanitetni material;

a) sanitetni in drugi material
5,740.000 SIT,

b) zdravila 7,672.000 SIT.
Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-

no skupino artiklov (A,B).
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,412.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 6. 1998 in zaključek 1. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
10. ure na naslov Zavod dr. Marijana Boršt-
narja Dornava, prevzemnik Ciglar Marjeta,
tajništvo, tel. 062/755-014, telefaks
062/755-050.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko 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. 4. 1998
ob 12. uri na naslovu Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, 2252
Dornava, v konferenčni sobi Zavoda, odpi-
ranje vodi komisija, tel. 062/755-014, tele-
faks 062/755-050.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 12. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnar-
ja, Dornava št. 128, Dornava, tel.
062/755-014 telefaks 062/755-050,
kont. oseba Simona Petrovič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni za-
voda ali negotovinski, z nakazilom na ŽR št.
52400-603-30549.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
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Zavod za varstvo in usposabljanje
Dr. Marijana Borštnarja

Dornava

Št. 005-5-1/98 Ob-1322
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

za nabavo opreme
I. Naročnik: Medicinska fakulteta Univer-

ze v Ljubljani, Inštitut za fiziologijo, Ljublja-
na, Zaloška 4.

II. Predmet razpisa je nabava sistema
za neinvazivno ocenjevanje mikrocirku-
lacije, ki mora vsebovati:

Sklop a) Dvokanalni laser Dopplerski me-
rilnik pretoka z zamenljivimi sondami, ki naj
omogočajo merjenje pretoka na koži in v
telesnih votlinah ter v okolju z normalnim in
zvišanim zračnim tlakom. Merilnik naj ima
tudi možnost lokalnega nadzora temperatu-
re merjenega mesta in možnost aplikacije
kemičnih učinkovin oziroma zdravil na me-
sto merjenja.

Sklop b) Računalniški program za oce-
njevanje stanja kapilar in pretokov na ob-
nohtju prstov na podlagi analize mikroskop-
ske slike. Omogočati mora merjenje hitrosti
toka krvi s časovno in prostorsko korelaci-
jo, ocenjevanje dimenzij kapilarnih zank in
denzitometrično analizo. Program mora ime-
ti avtomatično korekcijo premikov ter mora
omgočati istočasno procesiranje signalov la-
ser- dopplerskega merilnika (flux, koncen-
tracijo premikajočih se delcev, temperatu-
re). Omogočati mora tudi istočasno snema-
nje signalov iz video kamere in laser – dop-
plerskega merilnika na video kasetofon.

III. Orientacijska vrednost sistema je
7,000.000 SIT.

IV. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena v SIT vključno s prometnim dav-
kom,

– kvaliteta in reference,
– garancijski roki in servisiranje,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (BON-2, BON-3,

ki ne sme biti starejši od 30 dni),
– rok dobave,
– možnost preizkusa in,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
VI. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno na MF, Inštitut za
fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj, ponudba” – ponudba za izbiro
dobavitelja sistema za neinvazivno ocenje-
vanje mikrocirkulacije.

VII. Javno odpiranje ponudb bo 5. maja
1998 ob 12. uri v prostorih Inštituta za fizio-
logijo v Ljubljani, Zaloška 4.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila za za-
stopanje.

VIII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Informacije lahko zainteresirani dobi-
jo na Inštitutu za fiziologijo, pri prof. dr. Mar-
tinu Štruclu.

Medicinska fakulteta v Ljubljani

Št. 208 Ob-1323
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 sedež naročnika: Javno
podjetje Komunala Črnomelj, Belokranjska
cesta 24, Črnomelj, d.o.o., kont. oseba Da-
nilo Vranešič, tel. 068/51-977, faks
068/53-182.

2. Predmet javnega naročila:
a) gradbena dela,
b) blago.
Navedba vsebine:
A) 1. gradbena dela na vzdrževalnih

delih na vodovodu Sela–Dragatuš,
2. gradbena dela na vzdrževalnih

delih na vodovodu Lokve.
B) 1. vodovodni material za vzdrže-

valna dela na vodovodu Sela–Dragatuš
in vodovodni material za vzdrževalna de-
la na vodovodu Lokve.

3. Orientacijska vrednost vseh del sku-
paj je 18,100.000 SIT.

Orientacijska vrednost del po postavkah:
A1) znaša 6,100.000 SIT,
A2) znaša 4,100.000 SIT,
B1) znaša 7,900.000 SIT.
Avans ni predviden.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualni manjši ali večji obseg naročila
glede na planirana dela, kakor tudi termine
pričetka in konca del.

4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe:

Gradbišče Pričetek del Konec del

A 1 Sela
–Dragatuš april 1998 12. 6. 1998

A 2 Lokve 1. 6. 1998 10. 7. 1998

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. Cena.
2. Referenčna lista za sorodna dela.
3. Rok izvedbe.
4. Plačilni pogoji, odlog plačila, kom-

penzacija.
5. Celovitost ponudbe.
6. Garancije.
7. Dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
8. Usposobljenost ponudnika za rea-

lizacijo.
Ostala navodila, ki jih mora upoštevati

ponudnik so razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ponudbo je potrebno vročiti do 17. 4.
1998 do 10. ure na naslov: Javno podjetje
Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska
cesta 24, 8340 Črnomelj, prevzemnik taj-
ništvo.

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. Na hrbtni strani kuverte mora biti napi-
san naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1998
ob 11. uri na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska ce-
sta 24, 8340 Črnomelj, sejna soba. Odpi-
ranje ponudb vodi komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Črnomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24,
8340 Črnomelj.

Razpisna dokumentacija pod A 1, A 2 in
B 1 se lahko dvigne ločeno ali pa skupaj.

Kontaktna oseba: Mihelič Anica – tajniš-
tvo, tel. 068/51-977, faks 068/53-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

Vrednost razpisne dokumentacije je
3.000 SIT po posamezni postavki.

Način plačila: gotovinsko na blagajni na-
ročnika.

Brezgotovinsko: na žiro račun št.
52110-601-13320, Javno podjetje Komu-
nala Črnomelj, d.o.o.

10. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pod 1. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predviden datum dodelitve naročila je

27. 3. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis brez omejitev.
Naročnik lahko izbere različne izvajalce

za vsebino razpisa: A 1, A 2 in B 2.
Komunala Črnomelj, d.o.o.

Ob-1324
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 Gorišnica, kont. oseba Bratuša
Slavko, gr. inž., Gorišnica 54, Gorišnica,
tel. 062/708-062, 708-275, faks
062/708-062.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prizidek in adapta-
cija Osnovne šole Cirkulane.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, 27. 3. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 6. 1998 in zaključek 30. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Gorišnica, prev-
zemnik tajništvo, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica, tel. 062/708-062, faks
062/708-062.
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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 17. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Gorišnica,
odpiranje vodi Janez Rožmarin, inž. str. Go-
rišnica 54, Gorišnica, tel. 062/708-062,
faks 062/708-062, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gorišnica, kont.
oseba Bratuša Slavko, inž. gr., Gorišnica
54, Gorišnica, tel. 062/708-062, faks
062/708-062.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52400-630-20738.

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: 10. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 5. 1998.
Občina Gorišnica

Ob-1325
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), Občina
Velike Lašče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

redno vzdrževanje, varstvo in
obnavljanje lokalnih in občinskih cest

na območju Občine Velike Lašče
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: redno vzdrževanje,

varstvo in obnavljanje lokalnih in občin-
skih cest na območju Občine Velike
Lašče za obdobje 1998/99.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
10,000.000 SIT.

4. Pričetek del: po podpisu pogodbe za
1 leto.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference,
– ostale ugodnosti, navedene v razpisni

dokumentaciji,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne po-

goje,
– dokazila o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisane dejavnosti,
– reference ponudnika in podizvajalcev

za opravljanje navedenih del,

– spisek podizvajalcev,
– ponudbeno ceno na enoto, podano

po postavkah iz razpisne dokumentacije,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– garancije (glej razpisno dokumentaci-

jo),
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

BON 3, oziroma bilanco uspeha za preteklo
leto (s.p.),

– ostale pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom sklene pogodbo v okvi-
ru sredstev zagotovljene porabe v občin-
skem proračunu za redno vzdrževanje in
varstvo cest.

8. Ponudniki prejmejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Velike Lašče, Velike
Lašče 15, Velike Lašče, v času uradnih ur.

9. Rok za prijavo na javni razpis je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe v originalu se dostavijo po po-
šti ali osebno na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče,
v zaprtih kuvertah, s pripisom na vidnem
mestu: “Ne odpiraj – ponudba za redno
vzdrževanje in varstvo cest na območju Ob-
čine Velike Lašče“.

Ponudba, ki ne bo oddana pravočasno
in pravilno opremljena, se ne bo obravna-
vala.

10. Odpiranje ponudb bo javno, v roku
15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki pi-
sno obveščeni. O izidu razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v 20 dneh po poteku
javnega razpisa.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Velike Lašče, Ve-
like Lašče 15, Velike Lašče, ob predložitvi
potrdila o plačilu materialnih stroškov v viši-
ni 2.000 SIT na žiro račun Občine Velike
Lašče, št. 50101-630-810155.

13. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Občini Velike Lašče, tel.
789-238.

Občina Velike Lašče

Št. 9/98 Ob-1326
Na podlagi prvega 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: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčiče-
va 5, tel. 063/434-000, faks
063/441-356, ki ga zastopa direktor prim.
mag. Brane Mežnar, dr. med.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža rentgenskega aparata za sli-
kanje skeleta in pljuč s tomografijo.

3. Orientacijska cena: 15,000.000 SIT
(vključno z davkom, carino in ostalimi stroški
nabave in montaže).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek postopka nabave 15. 5. 1998, dokon-
čanje postopka z montažo RTG aparata
30. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so določena v razpisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: tajništvo JZ Zdravstve-
nega doma Celje, Gregorčičeva 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!
Javni razpis za dobavo in montažo RTG apa-
rata za ZD Celje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
23. 4. 1998 ob 8. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, I. nadstropje. Odpiranje ponudb vodi Bro-
nja Vilč, dipl. jur.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 8. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: tajništvo Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti, Celje, Gre-
gorčičeva 3, Celje, pri Gordani Glavan.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 4. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni Skupnosti za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti, Gre-
gorčičeva 3, Celje – pritličje.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-

pisom dobijo zainteresirani na naslovu:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, tel. 063/434-615;
kont. oseba Cerovšek Jože.

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

Ponudba mora veljati do podpisa pogod-
be.

Predvideni datum naročila: 15. 5. 1998.

Št. 9/98 Ob-1327
Na podlagi prvega 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: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčiče-
va 5, tel. 063/434-000, faks
063/441-356, ki ga zastopa direktor prim.
mag. Brane Mežnar, dr. med.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
montaža aparata za spirometrijo za iz-
vajanje merjenja statičnih in dinamičnih
pljučnih volumnov, difuzijske kapacite-
te FRC in RV v mirovanju in med obre-
menitvijo za potrebe pljučnega dispan-
zerja ZD Celje.

3. Orientacijska cena: 6,000.000 SIT
(vključno z davkom, carino in ostalimi stroški
nabave in montaže).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek postopka nabave 15. 5. 1998, dokon-
čanje postopka z montažo aparata za spiro-
metrijo 30. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so določena v razpisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: tajništvo JZ Zdravstve-
nega doma Celje, Gregorčičeva 5, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!
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Javni razpis za dobavo in montažo aparata
za spirometrijo za ZD Celje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
23. 4. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, I. nadstropje. Odpiranje ponudb vodi Bro-
nja Vilč, dipl. jur.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 8. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: tajništvo Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti, Celje, Gre-
gorčičeva 3, Celje, pri Gordani Glavan.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 4. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni Skupnosti za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti, Gre-
gorčičeva 3, Celje – pritličje.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-

pisom dobijo zainteresirani na naslovu:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, tel. 063/434-615;
kont. oseba Cerovšek Jože.

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

Ponudba mora veljati do podpisa pogod-
be.

Predvideni datum naročila: 15. 5. 1998.
Javni zavod Zdravstveni dom Celje

Št. 196/98 Ob-1328
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: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Albin Apotekar, inž., Celjska cesta
37, Vojnik, tel. 063/772-311, faks
063/772-593.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba kompletne
zunanje ureditve pri dograjenem objek-
tu za potrebe zdravljenja bolezni odvi-
snosti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 60 dneh, začetek 20. 5.
1998, zaključek 20. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: JZ Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celj-
ska cesta 37, Vojnik.

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 29. 4. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba upra-
ve, na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravni-
ca, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998, za 10.000 SIT, po enod-
nevni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 50700-603-31887.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 104/98 Ob-1329
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97), Občina Muta objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Muta za leto 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v športu,

– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni za-
vodi.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Muta,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95), rok 4. 11. 1997,

– da imajo odločbo Upravne enote Ra-
dlje ob Dravi o registraciji društva.

II. V letu 1998 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– plavalni tečaji za male šolarje,
– smučarski vrtec.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.

razred OŠ),
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem in medobčinskem nivoju,
– plavalni tečaj za učence 1. in 2. raz-

reda,

– interesna športna vadba – predmetna
stopnja.

C) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport (za klube, društva, ki so člani ŠZ
Muta).

Predlogi programov pod točkami A, B in
C morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključijo v pro-
gram,

– število registriranih članov,
– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predvideni čas (od-do) izvajanja pro-

grama),
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo oziroma pripravo programa, strokovni
kader za izvedbo, objekt),

– viri pridobivanja izven proračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno rekreativna dejavnost odra-
slih

Sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo pod strokovnim vodstvom in športne
prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebova-
ti:

– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov
Prijava za šolanje strokovnih kadrov mo-

ra vsebovati:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klu-

bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi meril in kriterijev za sofinanci-
ranje športnih programov v Občini Muta.
Prispele ponudbe bo pregledal strokovni
svet Športne zveze Muta v sodelovanju z
Občino Muta. O izbiri bodo izvajalci pisno
obveščeni. Višina dodeljenih sredstev bo
znana, ko bo sprejet proračun Občine Mu-
ta za leto 1998. Prednost pri izbiri bodo
imeli izvajalci neprofitnih organizacij in za-
vodov. K prijavi na razpis je potrebno po-
leg zahtevane dokumentacije predložiti tu-
di dokazila o strokovni izobrazbi tistih, ki
bodo izvajali oziroma organizirali posamez-
ni program, lahko je to tudi potrdilo panož-
ne zveze ali organizacije (trener, učitelj,
sodnik...). Kandidati lahko dobijo pojasnila
v zvezi z razpisom vsak ponedeljek v me-
secu januarju 1998, od 15. do 16. ure (v
kabinetu športne vzgoje v stavbi OŠ Muta,
Šolska ulica 6).

Rok za prijavo programov športa je
10 dni po objavi.

I. Svoje programe pošljite v dveh izvodih
na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, s pripisom “Javni razpis – šport“.

II. Opozarjamo vse vlagatelje, da nepo-
polne vloge ne bomo obravnavali.
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III. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Muta

Št. 121/03 Ob-1330
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. Naročnik: Institut informacijskih zna-
nosti, Prešernova 17, Maribor, tel.
062/220-331, telefaks 062/226-336.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava osebnega

avtomobila.
Tehnične specifikacije bodo navedene v

razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila je

5,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 45 dni.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika so: zadostitev tehničnih zah-
tev, kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni
rok, garancija in pogoji vzdrževanja, popusti
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

Podrobna merila za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika vsebuje razpisna dokumenta-
cija.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisano dokumentacijo na IZUM, Pre-
šernova 17, Maribor, pri Brigiti Adorjan.

7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba – osebno vozilo” morajo prispeti na
naslov: IZUM, Prešernova 17, 2000 Mari-
bor ali oddani neposredno v tajništvo (soba
403) na istem naslovu, najkasneje do 7. 4.
1998 do 9.45.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 4.
1998 ob 10. uri v prostorih IZUM-a, soba
021.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzoč-
nost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

IZUM Institut informacijskih znanosti,
Maribor

Ob-1331
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti

na območju Občine Duplek v letu 1998
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za aslfatiranje lokalnih cest in
javnih poti na območju Občine Duplek v letu
1998.

2. Investitor del je Občina Duplek, Ce-
sta 4. julija 106, Sp. Duplek.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v prosto-
rih Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, kont. oseba Danilo Bračič, tel.
062/681-410.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti.

5. Vrednost ponudbenih del je ca.
20,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico zmanjšati
ali povečati razpisan obseg del z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva, oziroma od-
stopa od podpisa posameznih pogodb. V
tem primeru ponudnik – izvajalec ni upravi-
čen do odškodnine.

6. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: dela se bodo izvajala v času od 1. 5.
1998 do 31. 9. 1998 po terminskem pla-
nu, ki ga določa župan.

7. Dokumentacija, ki jo morajo ponudni-
ki predložiti:

– ponudbeni predračun,
– registracija firme,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev,
– BON 1 in BON 2,
– popis sklenjenih pogodb za leto 1997,
– akceptni nalog v višini 5% vrednosti

razpisanih del za resnost ponudbe.
8. Rok za oddajo ponudbene dokumen-

tacije morajo ponudniki oddati pri naročniku
v roku 20 dni po objavi razpisa.

Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele k naročniku najkasneje zadnji dan
po poteku razpisnega roka do 12. ure.

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ku-
verti z naslovom pošiljatelja in naročnika ter
pripisom: “Razpis za asfaltiranje – Ne odpi-
raj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan po poteku razpisnega
roka ob 12. uri v sejni sobi Občine Duplek.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Ob-1332
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za oddajo gradbenih del obnove

fasade na občinski zgradbi Občine
Duplek v Sp. Dupleku

1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, Sp. Duplek.

2. Predmet razpisa: obnova fasade na
občinski zgradbi Občine Duplek, Cesta
4. julija 106, Sp. Duplek.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v občinskem uradu Občine Duplek,
Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

Informacije dobite po tel. 062/681-410,
Danilo Bračič.

4. Vrednost razpisanih del: orientacijska
vrednost razpisanih del je ocenjena na
5,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo: začetek 1. 5. 1998,
dokončanje 31. 5. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– ponudbeni predračun,
– dokazilo o registraciji,
– akceptni nalog v višini 5% vrednosti

razpisanih del,
– vzorec pogodbe,

– popis sklenjenih pogodb za obnovo
fasad v letu 1997.

8. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za obnovo fasade občinske zgrad-
be”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. dan
od objave v Uradnem listu RS v sejni sobi
Občine Duplek, ob 12. uri.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Občina Duplek

Št. 151/98 Ob-1333
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: Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba dr.
Pika Meško-Brguljan, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: biokemič-
ni analizator in sistem za pripravo labo-
ratorijsko čiste vode.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– biokemični analizator – 18,000.000

SIT,
– sistem za pripravo laboratorijsko čiste

vode – 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok je 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb:

– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– cena,
– plačilni pogoji in način plačila,
– zagotovljena servisna služba 24 ur

dnevno,
– da ima ponudnik skladišče rezervnih

delov v RS,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do 20. 4. 1998 do 12. ure, na
naslov: Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo, prevzemnik
tajništvo uprave, Golnik 36, 4204 Golnik,
tel. 064/461-122, faks 064/461-578.

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 22. 4.
1998 ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bol-
nišnice Golnik, Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo Golnik, odpiranje bo vo-
dila dr. Pika Meško-Brguljan, Golnik 36,
Golnik, tel. 064/461-122 int. 356, faks
064/461-578.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik, Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, Bolnišnica Golnik,
4204 Golnik (uprava), tel. 064/461-122
int. 210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Bolni-
šnice Golnik.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot je navedeno v 1 in 8. točki.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za

pljučne bolezni in alergijo

Ob-1334
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: Javni zavod OZG, p.o., OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka,
tel. 064/634-634, faks 064/632-611.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija dela prit-
ličja v otroške ambulante.

3. Orientacijska vrednost naročila: 10 do
12 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 1. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Lokainvest, prevzemni-
ca Anka Gregorc, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, tajništvo.

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 20. 4. 1998
ob 12.15, na naslovu: Lokainvest, odpira-
nje vodi Lado Bernard, Kapucinski trg 7,
Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, Mezanin.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lokainvest, kont. oseba La-
do Bernard, Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
tel. 064/656-090, faks 064/624-117, so-
ba št. 403.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko,
na račun številka: Lokainvest
51510-601-11191.

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: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.

Ob-1335
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: Javni zavod OZG, p.o., OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka,
tel. 064/634-634, faks 064/632-611.

2. Predmet javnega naročila: storitve –
oprema.

Navedba vsebine: oprema otroškega
dispanzerja (mizarska dela).

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Lokainvest, prevzemni-
ca Anka Gregorc, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, 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 navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998
ob 12.15, na naslovu: Lokainvest, odpira-
nje vodi Lado Bernard, Kapucinski trg 7,
Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, Mezanin.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lokainvest, kont. oseba La-
do Bernard, Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
tel. 064/656-090, faks 064/624-117, so-
ba št. 403.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 3. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko,
na račun številka: Lokainvest
51510-601-11191.

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: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Ob-1337
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. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Semič, Semič 38c, Semič, kontaktna
oseba je Marjan Tomaževič, dopoldne: tel.
068/67-709 int. 288, faks 67-110, popold-
ne tel. 68-056.

2.0 Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika brez omejitev
za izvedbo nadgradnje gasilske avtoci-
sterne GVC 24/50

2.1 Karakteristike vozila:
– podvozje MAN, tip 14.264, 4 × 4,

skupna teža maksimalno 14 ton, medosna
razdalja 3.600 mm. Vozilo ima pogon na
vsa štiri kolesa, vgrajen EURO 2 motor in
odgon, ustrezen za črpalko Rosenbauer NH
20.

2.2 Zahteve za nadgradnjo:
– vozilo za prevoz vode in ljudi po tipiza-

ciji Gasilske Zveze Slovenije - GVC 24/50
oziroma po DIN standardih 14530 za TLF
24/50 z dodatnimi zahtevami,

– cisterna za prevoz vode iz nerjaveče
pločevine z merilcem nivoja, električnim
grelcem,

– osnovna nadgradnja: stabilna jeklena
konstrukcija, konstruirana proti zvijanju in
pritrjena na šasijo s posebnimi nizkona-
meščenimi jekleno-gumenimi elementi, pro-
tikorozijsko zaščitena,

– stranski boksi: levo in desno zaprti z Al
roletami, pod njima pa preklopna vrata, ki
služijo za stopnico. V boksu so potrebna
pritrdišča za orodje in opremo,

– v zadnji strani vgrajena kombinirana vi-
sokotlačna črpalka NH Rosenbauer, nape-
ljava za vodni top, nad črpalko vgrajen iz-
vlačljiv predalnik.

Kabina in nadgradnja so barvani z RAL
3000, v kombinaciji z belimi blatniki in bra-
niki.

2.3 Naročnik dostavi: podvozje, črpalko
NH 20, NEPIRO ročnik, električni agregat,
radijsko postajo, dvižni steber z žarometi,
dihalne aparate in ostalo opremo po tipiza-
ciji GZS za GVC 24/50.

3. Orientacijska vrednost naročila
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: tri mesece ali 120 dni
od dostave vozila s strani naročnika.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  pu-
nudbe: kvaliteta, reference, ustrezni ate-
sti, cena.

Upoštevana bo komplet ponudba in pla-
čilni pogoji.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dinamiko realizacije del: način obraču-

navanja in dinamiko plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
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– garancija,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
7. Rok oddaje ponudb: rok za dostavo

ponudbe je 18. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 11.30.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele do zgoraj navedenega roka na naslov:
Občina Semič prevzemnik Sonja Križan, taj-
ništvo, Semič 14, 8333 Semič, tel/fax:
068/67-083, 67-097, 67-098.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za GVC 24/50
- Ne odpiraj”.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo osemnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS ob 12. uri na naslovu Občina Semič,
odpiranje vodi Marjan Tomaževič, predsed-
nik komisije, Semič 14, 8333 Semič v sejni
sobi tel/fax: 068/67-083, 67-097,
67-098.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v petnajstih dneh po javnem odpiranju.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gasilsko društvo Semič
kon. oseba Marjan Tomaževič.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 30. 4. 1998.

Prostovoljno gasilsko društvo Semič

Št. 84/98 Ob1338
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: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Bran-
ka Strah, Poljanska cesta 12, Ljubljana; te-
lefon 061/312-294, 322-391, faks
1326-090.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava

čistil, potrošnega materiala in pripomoč-
kov za čiščenje ter toaletno-sanitarne-
ga materiala.

Podrobnosti razvidne iz razpisne doku-
mentacije

3. Orientacijska vrednost naročila ca.
16,000.000 SIT letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: 24
mesecev, začetek 1. 6. 1998 zaključek
31. 5. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: kvaliteta, cena ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najka-
sneje do 16. 4. 1998 do 12. ure na naslov:
Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12,
1000 Ljubljana, prevzemnik tajnica Sonja
Fijavž, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro, tel. 061/312-294
in 322-391.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba -

Javni razpis brez omejitev za dobavo čistil,
potrošnega materiala in pripomočkov za
čiščenje ter toaletno-sanitarnega materiala”

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čeno ime in naslov ponudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 21. 4. 1998 ob 9 uri na naslovu: Vrtec
Ljubljana Center, enota Ana Ziherl Čufarje-
va 14 - pedagoška soba (klet). Odpiranje
vodi Branka Strah, sanitarni inženir.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisano doku-
mentacijo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska
cesta 12 - tajništvo, kontaktna oseba Sonja
Fijavž, telefon 061/312-294, 322-391.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. 1998 vsak delovni dan od pone-
deljka do petka, med 9. in 12. uro, po eno-
dnevni predhodni najavi. Vrednost razpisne
dokumentacije je 4.500 SIT. Prometni da-
vek je vštet v ceno.

Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom na račun Vrtca Ljubljana Center,
številka: 50100-603-40568, sklic na št.
29725. Dvig dokumentacije je možen ob
predložitvi dokazila o plačilu.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana telefon 061/312-294,
322-391, kontaktna oseba Branka Strah,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
od 8. do 9. ure, do 10. 4. 1998.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Št. 84/98 Ob-1456
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: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, kontaktna oseba: Dragica
Kraljič, tel. 061/312-294 in 061/322-391,
telefaks 061/1326-090.

2. Predmet javnega naročila: osnovna
sredstva (oprema) za igralnice in garde-
robe v vrtcu.

3. Navedba vsebine: enkratna dobava
opreme, razvrščene v 8 skupin:

1. mize,
2. stoli,
3. omare,
4. kotički,
5. garderobe,
6. obloge in drugi elementi,
7. otroške postelje,
8. oblazinjeno pohištvo.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine nabavljene opreme.

4. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

5. Dobavni rok: 60 dni od sklepa o iz-
biri.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: kompatibilnost že obsto-
ječi opremi, cena in druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najka-
sneje do 16. 4. 1998 do 12. ure, na naslov
naročnika: Vrtec Ljubljana Center, Poljan-
ska cesta 12, 1000 Ljubljana, prevzemnik
Sonja Fijavž, vsak delovni dan, od ponedelj-
ka do petka, med 9. in 12. uro, tel.
061/312-294 in 061/322-391.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba -
javni razpis brez omejitev za dobavo osnov-
nih sredstev (opreme) za igralnice in garde-
robe v vrtcu”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Vrtec Ljubljana Cen-
ter, enota Prule, Praprotnikova 2, Ljubljana,
v pedagoški sobi. Odpiranje bo vodila Dra-
gica Kraljič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 5. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago do 6. 4. 1998, vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
12. uro, za 5.000 SIT. Prometni davek je
vštet v ceno. Zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo, po enod-
nevni predhodni najavi, v tajništvu Vrtca Ljub-
ljana Center, Poljanska cesta 12, Ljubljana,
kontaktna oseba je Sonja Fijavž, tel.
061/312 294, 061/322 391.

Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom na račun št. 50100-603-40568,
sklic  na  št.  29725.  Dvig  dokumentacije
je  mogoč  ob  predložitvi  dokazila  o
plačilu.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu naročnika: Vrtec Ljubljana Center,
Poljanska cesta 12, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 8. in 9. uro, do 10.4. 1998. Kon-
taktna oseba je Dragica Kraljič, tel.
061/312-294, 061/322-391, telefaks
061/1326-090.

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

Ponudba mora skupaj z razpisno doku-
mentacijo veljati 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Vrtec Ljubljana Center,
Ljubljana

Št. 35101-002/98 Ob-1339
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Dol
pri Ljubljani objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna ose-
ba: Mojca Marinček, Videm 48, Dol pri Ljub-
ljani, tel. 061/647-201, faks 647-096.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
– asfalterska dela.

Navedba vsebine: večja vzdrževalna
dela na lokalnih in nekategoriziranih ce-
stah v Občini Dol pri Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

Rok začetka in dokončanje del: začetek
junij 1998 in konec avgust 1998.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– garancijski rok izvedenih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference s področja razpisanih del,

Ponudba mora vsebovati :
– naziv, točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– reference  s  področja  razpisanega

dela,
– ponudbeni predračun s kalkulativnimi

izhodišči,
– vzorec gradbene pogodbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba za izvedena dela in

vgrajene materiale,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpi-

snimi pogoji, izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo izvajala gradnja in da je sezna-
njen z obsegom del in potrebnimi materiali.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998 do
12. ure na naslov Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

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: Večja vzdrže-
valna dela na odsekih lokalnih in nekatego-
riziranih cest v Občini Dol pri Ljubljani.

6. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998 ob 9. uri v prostorih Občine Dol pri
Ljubljani, Videm 48, Dol pri Ljubljani.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: je 12. 5.
1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Dol pri Ljubljani, kon-
taktna oseba Mojca Marinček, Videm 48,
Dol pri Ljubljani.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 3. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Dol pri Ljubljani
50102-630-810176, s pripisom: razpisna
dokumentacija za večja vzdrževalna dela na
odsekih lokalnih in nekategoriziranih cest.

9. Ostali podatki:
Dodatne informacije bodo zainteresira-

ni dobili na naslovu Občina Dol pri Ljublja-

ni, kontaktna oseba Mojca Marinček, Vi-
dem 48, Dol pri Ljubljani, telefon:
061/647-201.

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

Predvideni datum objave o dodelitvi na-
ročila 20. 5. 1998.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 068-6/98-22 Ob-1360
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 omejitve

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Zreče, kontaktna oseba Andrej
Furman, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zre-
če, tel. 063/757-1700, faks
063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestne po-
vezave Zlakova – Črešnova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetka in do-
končanja del: od konca aprila do konca juli-
ja 1998. Naročnik si pridržuje pravico od-
dati dela fazno glede na razpoložljiva finanč-
na sredstva.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 1998, do
13. ure na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu obči-
ne. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo: obnova cestne
povezave Zlakova – Črešnova.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 4.
1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zreče, kontaktna
oseba Andrej Furman, cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago od objave razpisa v
Uradnem listu RS do 10. 4. 1998 za
15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Zreče, številka 50720-630-10173,
s pripisom: razpisna dokumentacija za ob-
novo cestne povezave Zlakova – Črešnova.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

ponudniki dobili na naslovu: Občina Zreče,
kontaktna oseba Andrej Furman, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498.

11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.

Št. 068-6/98-21 Ob-1340
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 omejitve

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Zreče, kontaktna oseba Andrej
Furman, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
no-vzdrževalna dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca vzdr-
ževalnih del na lokalnih cestah na ob-
močju Občina Zreče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od konca aprila do začetka
oktobra 1998. Naročnik si pridržuje pravico
oddati dela fazno glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva.

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

6. Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bo-
do predložene najkasneje do 17. 4. 1998,
do 15. ure na naslov: Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče v tajništvu
občine.

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: Izbira izvajalca
vzdrževalnih del na lokalnih cestah na ob-
močju Občine Zreče.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 20. 4. 1998 ob 12. uri v sejni sobi Obči-
ne Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 4.
1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Občina Zreče, kontaktna ose-
ba Andrej Furman, Cesta na Roglo 132/b,
Zreče. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 10. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
Občine Zreče, številka 50720-630-10173,
s pripisom: razpisna dokumentacija za izbi-
ro izvajalca vzdrževalnih del na lokalnih ce-
stah na območju Občine Zreče.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

ponudniki dobili na naslovu: Občina Zreče,
kontaktna oseba Andrej Furman, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče. tel.
063/757-170O, faks 063/762-498.

11. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.

Občina Zreče

Ob-1361
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
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Bo-
gomir Sušič, Sokolska 8, Ivančna Gorica,
tel. 061/778-385.

2. Predmet javnega naročila: blago z
montažo oziroma priključitvijo.

Navedba vsebine: oprema nove osnov-
ne šole v Višnji Gori – kuhinja.

3. Orientacijska vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek del je na koncu I. trimesečja 1999.

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

– reference na šolskih objektih,
– atesti opreme,
– garancijski roki,
– najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša,
– 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 14. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik Bogomir Sušič, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/778-385,
faks 777-697, referat za družbene dejav-
nosti.

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 14. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Ivančna Go-
rica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel.
778-385, sejna soba Županstva Občine
Ivančna Gorica.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Županstvo Občine Ivančna
Gorica, kont. oseba Bogomir Sušič, Sokol-
ska 8, Ivančna Gorica, tel. 778-385, vsak
delovnik med 8. in 12. uro, referat za druž-
bene dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun št.
50130-630-810293.

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 vsaj 60 dni od po-

teka razpisa.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 4. 1998.
Občina Ivančna Gorica

Ob-1362
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v

Ljubljani na podlagi zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro gostinca

1. Naročnik del je Fakulteta za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.

2. Predmet razpisa je izvajanje gostin-
skih storitev za potrebe naročnika in na-
jem prostora ter opreme, kar je last na-
ročnika.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika, telefon

in ime ter priimek kontaktne osebe,
– dokazilo o registraciji in boniteti,
– kratko predstavitev podjetja,
– reference,
– vrste ponudbe,
– predlagano najemnino,
– podpisani osnutek pogodbe.
4. Pričetek izvajanja je 1. 8. 1998.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka: reference, višina najemnine in program
ponudbe.

6. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat fakultete, vključ-
no do četrtka, 9. 4. 1998, do 12. ure. Po-
nudbe pošljite na naslov: Fakulteta za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za gostinca“.

7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
10. 4. 1998, ob 9. uri, v dekanatu fakultete.

8. Informativni sestanek in ogled prosto-
rov bo v torek, 31. 3. 1998, ob 14.30, v
dekanovi sobi.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Ob-1363
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. Naročnik: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca
brez omejitev za dobavo in montažo di-
gitalnega radijskega sistema:

1. Ljubljana–Cerknica – DRS-34-7
GHz,

2. Litija (Sitarjevec)–Vače in Vače–
Polšnik – DRS-34-18 GHz,

za potrebe Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo proti potrdilu o plačilu 15.000
SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Florijanu Ruparju,
inž., dne 1. 4. 1998 in 2. 4. 1998, med 9.
in 12. uro, v poslovni stavbi Telekom Slove-
nije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10, so-
ba 207, tel. 061/130-36-31 in 18-11-531.

4. Orientacijska vrednost naročila
Ocenjena vrednost naročila:
– pod 1. znaša: 15,000.000 SIT,
– pod 2. znaša: 20,000.000 SIT.
5. Rok dobave in zaključek montaže:

30. julij 1998.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: cena, rok dobave in
izvedba del, reference ponudnika in kvalite-
ta že opravljenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 17. 4. 1998
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljublja-
na, soba 4B-18.

9. Odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998, v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Steg-
ne 19, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 5.
1998.

Ob-1364
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. Naročnik: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca
brez omejitev za zamenjavo sistema kli-
matizacije VC Vrhnika, za potrebe Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Steg-
ne 19, Ljubljana.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki

dvignejo proti potrdilu o plačilu 15.000 SIT.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.

50100-849-87150.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki prevzamejo osebno pri Gorazdu Planin-
cu, dipl. inž., dne 1. 4. 1998 in 2. 4. 1998,
med 9. in 12. uro, v poslovni stavbi Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Cigaleto-
va 10, soba 058, tel. 061/132-53-89.

4. Orientacijska vrednost naročila
Ocenjena vrednost naročila znaša

10,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe del: 3 mesece od podpi-

sa pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: ustreznost tehnične
rešitve, cena, kvaliteta opreme, roki za iz-
vedbo, komercialne ugodnosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 17. 4. 1998
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljublja-
na, soba 4B-18.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998, v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Steg-
ne 19, s pričetkom ob 9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.
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10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 20. 5.
1998.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Ob-1365
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP “Okolje“ Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: odvoz gospodinjskih

odpadkov iz vasi in zaselkov na območ-
ju Občine Piran.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: JP “Okolje“ Piran, prev-
zemnica Alenka Poljšak, Fornače 33, Piran,
tel. 066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP “Okolje“ Piran,
odpiranje vodi Milan Kacin, Fornače 33,
Piran, tel. 066/21-750-40, faks
066/21-750-15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 5. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP “Okolje“ Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.

Ob-1366
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP “Okolje“ Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vozilo za pometanje

javnih površin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca, začetek 30. 4.
1998 in zaključek 30. 6. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: JP “Okolje“ Piran, prev-
zemnica Alenka Poljšak, Fornače 33, Pi-
ran, tel. 066/21-750-40, faks
066/21-750-15.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: JP “Okolje“ Piran,
odpiranje vodi Milan Kacin, Fornače 33,
Piran, tel. 066/21-750-40, faks
066/21-750-15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, za 10.000 SIT.

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

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: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
JP Okolje Piran, d.o.o.

Št. 16/98 Ob-1384

Javni razpis
za izbiro izvajalca za opremljanje

opazovalne službe medenja pri ČZS
1. Naročnik: Čebelarska zveza Sloveni-

je, Cankarjeva 3/II, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in usposo-

bitev opreme za brezžični prenos podat-
kov z opazovalnih postaj medenja.

3. Orientacijska vrednost 4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok 20 dni.
5. Merila za izbiro ponudnika:
a) kakovost in primernost opreme,
b) cena,

c) reference ponudnika,
d) druga merila, ki so navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb bo 6. 4.

1998 ob 12. uri v prostorih ČZS.
7. O odločitvi bodo ponudniki obvešče-

ni v roku 3 dni.
8. Naročnik se lahko odloči, da ne izbe-

re nobene izmed ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo v

tajništvu Zveze v razpisnem roku.
10. Kontaktna oseba je Milan Runtas,

tajnik ČZS.
Ponudbe pošljite ali prinesite na naslov

ČZS, Cankarjeva 3/II, 1000 Ljubljana, do
3. 4. 1998.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene s Ponudba – Ne odpiraj.

Čebelarska Zveza Slovenije

Št. 26 Ob-1393
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: Inštitut za metalne konstrukcije, kont.
oseba dr. Boštjan Godec, Mencingerjeva
7, Ljubljana. tel. 332-023, faks 332-416.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna opre-

ma:
1. univerzalni natezno-tlačni preizku-

ševalni stroj:
– osnovna oprema,
– dodatna oprema;
2. trdomer Vickers:
– osnovna oprema,
– dodatna oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 1998 do
12. ure na naslov: Inštitut za metalne kon-
strukcije, prevzemnik Irena Intihar, Mencin-
gerjeva 7, Ljubljana, tel. 332-023, faks
332-416, soba št. 221.

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 21. 4. 1998
ob 12. uri na naslovu: Inštitut za metalne
konstrukcije, Mencingerjeva 7, Ljubljana,
sejna soba št. 121. Odpiranje bo vodil dr.
Miroslav Pregl dipl. inž. gradb.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za metalne konstruk-
cije, Mencingerjeva 7, Ljubljana, soba št.
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221, ob delavnikih od 8. do 14. ure, Irena
Intihar, tel. 332-023, faks 332-416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omeijitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Inštitut za metalne konstrukcije

Ob-1394
Na podlagi prvega in drugega odstakva

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izbiro dobaviteljev
pisarniškega in potrošnega materiala

ter drobnega inventarja
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

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

ga in potrošnega materiala ter drobne-
ga inventarja.

3. Orientacijska vrednost naročila;
88,000.000 SIT/letno.

4. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane.

Za izbor najugodnejših ponudb bodo
uporabljena naslednja merila: kakovost bla-
ga, kakovost storitev (odzivni čas), komplet-
nost (celotnost) ponudbe, konkurenčnost
cen, stalna količinska zaloga, fiksnost cen.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 5. 5. 1998 do 13. ure na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
kont. oseba Dani Klarič, Adamič Lundrovo n.
2, Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-269,
faks 318-350. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj – Pisarniški in potrošni material
ter drobni inventar – JR 2/98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 13.15 v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpi-
ranje bo vodila Marjana Grobelnik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 31. 4. 1998 dalje med 9. in 12. uro s
fotokopijo potrdila o plačilu 15.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št.
50100-845-50358, s pripisom: “Pisarniški
in potrošni material ter drobni inventar – JR
2/98”.

9. Opcija ponudbe: je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-1395
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in navodilom
o pripravi investicijske dokumentacije in
sprejemanju investicij (Ur. l. RS, št. 16/97)
objavlja Občina Hodoš-Šalovci

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Ša-
lovci, kont. oseba Aleksander Abraham, Ša-
lovci 163, tel. 069/59-250.

2. Predmet javnega razpisa: moderni-
zacija in rekonstrukcija lokalnih cest:

– Čepinci–Stroski vrh,
– Markovci–Adrijanci.
3. Dokumentacija za razpis del je na raz-

polago na Občini Hodoš-Šalovci pri županu
Aleksandru Abraham, vsak delovni dan od
8. do 14. ure za 15.000 SIT.

Način plačila na račun št. Občina Ho-
doš–Šalovci 51900-630-76043.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
lokalno cesto:

– Čepinci–Stroski vrh: 120,000.000
SIT,

– Markovci–Adrijanci: 24,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del za lokalno ce-

sto Čepinci Stroski vrh je 15. 5. 1998, do-
končanje del 30. 8. 1999 (fazna gradnja).

Predvideni pričetek del za lokalno cesto
Markovci–Adrijanci je 15. 5. 1998, dokon-
čanje del 15. 9. 1998.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Hodoš-Šalovci, Ša-
lovci 163, do vključno 16. 4. 1998 do
10. ure ali osebno oddati ponudbe v tajniš-
tvu pri Nemet.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – Ponduba za moder-
nizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4.
1998 ob 10.30 v prostorih sejne sobe Ob-
čine Hodoš-Šalovci. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pisno poobla-
stilo za zastopanje ponudnika pri odpiranju
ponudb.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena s tem, da
najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši, reference ponudnika, rok izved-
be del, garancijski rok, izpolnjenje ostalih
razpisnih pogojev, dokazilo o registraciji,
način plačila, realnost ponudbe, garancija
ponudbe.

9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-1396
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Krajevna
skupnost Kobarid, Stresova 2, Kobarid.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri rekon-
strukciji in razširitvi vežice v Kobaridu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 1. 6. 1998, dokončanje 31. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji: pri ocenjeva-
nju ponudb ne bodo upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
13. ure na naslov Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Mrliška vežica” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, Kobarid, 4. 5. 1998 ob 13.15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 15. 5.
1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Edil inženiring, d.o.o., Nova Gori-
ca, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, tel.
065/29-202, faks 065/23-315, kont. ose-
ba Edi Melinc, mtel. 041/634-494.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 po plačilu stroškov 14.000
SIT na žiro račun Edil inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica št. 52000-601-52971.

10. Ponudba mora veljati do 15. 6.
1998.

Krajevna skupnost Kobarid

Ob-1397
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: Krajevna skupnost Kapele, kont. oseba
Mihael Ogorevc, gr. inž., Cesta prvih bor-
cev 11, Brežice, tel. 0608/62332, faks
0608/62-332, GSM: 041/705-958, vodja
razpisa.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in do-
zidava poslovne zgradbe v Kapelah.

Vrsta in obseg: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela v vrednosti 15,000.000
SIT.

Kraj izpolnitve: Območje Občine Breži-
ce, naselje Kapele.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma začetka in do-
končanja del: 4 mesece, začetek 10. 5.
1998, zaključek 30. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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. 4. 1998 do
15. ure, na naslov: Minfos d.o.o., Brežice,
Cesta prvih borcev 11, (mansarda) 8250
Brežice, naročnik Krajevna skupnost Kape-
le, ki jo zastopa Minfos d.o.o., Brežice, Ce-
sta prvih borcev 11, (mansarda) Brežice,
prevzemnik Ogorevc Mihael, mansarda, Ce-
sta prvih borcev 11, Brežice, tel.
0608/62-332, faks 0608/62-332, GSM
041/705-958.

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 20. 4. 1998
ob 15.30. na naslovu: Gasilski dom Kape-
le, Kapele 13, Kapele, odpiranje vodi Urek
Franc, Kapele 13, Kapele, klubski prostor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Minfos d.o.o., Brežice,
kont. oseba Ogorevc Mihael gr. inž., Cesta
prvih borcev 11, Brežice, tel.
0608/62-332, faks 0608/62-332, GSM
041/705-958, mansarda.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: po položnici na žiro račun
izvajalca javnega razpisa št.
51620-601-19686 Minfos, d.o.o., Brežice
z oznako: 16, plačilo dokumentacije za jav-
ni razpis.

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

Ponudba mora veljati do:60 dni oziroma
do 30. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 5. 1998.

Krajevna skupnost Kapele

Ob-1398
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 Kočevje, kont. osebi Lovko Mar-
ko in Bence Mojca, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, tel.061/851-343, faks
061/855-531, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: urgentna opravila in
manjše investicijsko-vzdrževalna dela
na poslovnih in stanovanjskih objektih v
lasti Občine Kočevje.

Obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne inštalacije,
– elektro inštalacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: leto 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 20. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Občina Kočevje, vloži-
šče, prevzemnici Horvat Jelka in Kravanja
Ana, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, tel.
061/851-026, faks 061/855-531.

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 20. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, od-
piranje vodi strokovna komisija, predsedni-
ca Nevenka Drobnič, dipl. inž. gr., Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje, tel. 061/851-834, faks
061/855-531, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, kont. ose-
bi Marko Lovko in Mojca Bence, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje, tel. 061/851-343, faks
061/855-531, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Občine Ko-
čevje, številka: 51300-630-10077 pri APP
RS Izpostava Kočevje z navedbo, za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del stanovanjskih in
poslovnih prostorov.

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

Ponudba mora veljati do: 90 dni po izbiri.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 35 dni po objavi naročila.

Ob-1399
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 Kočevje, kont. oseba Borut Ho-
čevar, Ljubljancka c. 26, Kočevje, tel.
061/851-390, faks 061/855-531, soba
št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
lokalnih in krajevnih cestah na področju
Občine Kočevje (ca. 90 km).

Obsega: redno letno vzdrževanje.

3. Orientacijska vrednost naročila: letno:
13,000.000 SIT, zimsko: 17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: leto 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 20. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Občina Kočevje, Odde-
lek za gospodarstvo, turizem in gospodar-
ske javne službe, prevzemnik vložišče: Hor-
vat Jelka in Kravanja Ana, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-026, faks
061/855-531.

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 20. 4. 1998
ob 8.30, na naslovu: Občina Kočevje, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, predsednica
Nevenka Drobnič, dipl. inž. gr., Ljubljanska
c. 26, Kočevje, tel. 061/851-834, faks
061/855-531, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, kont. ose-
ba Borut Hočevar, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, tel. 061/851-390, faks
061/855-531, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Občine Ko-
čevje, številka: 51300-630-10077 pri APP
RS Izpostava Kočevje z navedbo, za izbiro
izvajalca za vzdrževanje cest.

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

Ponudba mora veljati do: 90 dni po izbiri.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 35 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Občina Kočevje

Št. 81/98 Ob-1400
Vlada Republike Slovenije, Urad pred-

sednika Vlade Republike Slovenije, Ljublja-
na, Gregorčičeva 20, objavlja na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96 in 78/97) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

najem osebnih vozil
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad predsednika Vlade Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet razpisa: najem šestih oseb-
nih avtomobilov brez voznika za dobo
enega leta z možnostjo odkupa v najem
danih vozil.

Zahteve: prostornina od 2500 do 3000
ccm proizvajalcev Audi, BMW ali Renault,
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avtomatska klimatska naprava, ABS zavorni
sistem, dve zdračni blazini, centralno zakle-
panje, vgrajena alarmna naprava, vgrajen ra-
dijski stereo sprejemnik, temna barva – po
možnosti grafitno siva. Vozila morajo biti regi-
strirana in smejo biti stara do 15 mesecev
oziroma imeti prevoženih do 40.000 km.

Zavarovanje vozil: vozila morajo biti za-
varovana po pogojih Urada predsednika Vla-
de RS. Pridržujemo si pravico, da sklene-
mo pogodbo z večimi različnimi ponudniki.

3. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT vključno s prometnim davkom.

4. Merila za izbor:
1. cena najema z vsemi dajatvami,
2. ugodnosti pri eventualnem odkupu,
3. krajši dobavni čas,
4. daljši čas za testiranje vozila.

Pri ocenjevanju ponudb ne bomo upo-
števali preference za domače ponudnike.

5. Razpisno dokumentacijo lahko poob-
laščene osebe ponudnikov dvignejo v Ura-
du predsednika Vlade RS, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, pri Dragici Vidovič, med 9. in
10. uro, tel. 061/178-14-01 od 30. 3.
1998 do 8. 4. 1998.

Dokumentacija je brezplačna, podatki iz
nje pa so poslovna skrivnost.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za najem vozila” v slovenskem jeziku.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom
lahko ponudniki zastavijo samo pisno do
10. 4. 1998 na faks 061/178-14-13, da
bomo odgovore posredovali vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

7. Rok za oddajo ponudb je 20. 4. 1998
do 12. ure v Urad predsednika Vlade RS,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, Sektor za eko-
nomsko-tehnične zadeve, soba št. 30.

Vse ponudbe, ki bodo prispele po tem
datumu ali bodo nepravilno označene, bodo
avtomatično izločene in vrnjene ponudniku.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
1998 ob 9. uri v Uradu predsednika Vlade
RS, Ljubljana, Gregorčičeva 27. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo ponudnika za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 28. 4. 1998.

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

Urad predsednika Vlade RS

Št. 655/98 Ob-1407
Občina Železniki objavlja na podlagi

36. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Želez-
niki (UVG, št. 18/95), v skladu s koncesij-
skim aktom (UVG, št. 18/95), z odlokom o
koncesiji za lokalno gospodarsko službo pre-
gledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varst-
va zraka (UVG, št. 47/97) in z zakonom o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

izvajanje lokalne gospodarske službe
pregledovanje, nadziranje in čiščenje

kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka v Občini

Železniki

1. Predmet razpisa, ki ga razpisuje kon-
cedent Občina Železniki, Češnjica 48, p.p.
2, Železniki, je izvajanje gospodarske služ-
be pregledovanja, nadziranja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Železniki.

2. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo na sedežu Občine Železniki, Češnji-
ca 48 (II. nadstropje), v sprejemni pisarni št.
9, pri Lilijani Tolar, na podlagi predložitve
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije znaša
3.600 SIT in se plača na žiro račun Občine
Železniki, št. 51510-630-50272, sklic 6-98.

3. Koncesija se razpisuje za dobo 5 let.
4. Ponudnik – koncesionar mora izpol-

njevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registri-

rana v Republiki Sloveniji, za opravljanje,
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da predloži registracijski izpisek regi-
strskega sodišča oziroma obrtno dovolje-
nje,

– da ni v postopku stečaja oziroma likvi-
dacije,

– da pripravi in predloži program izvaja-
nja dimnikarske službe za čas trajanja kon-
cesije,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki so predmet koncesije ter s tem v zvezi
predloži ustrezna priporočila,

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavno-
sti, ki so predmet koncesije, potekalo v ok-
viru predpisanih standardov in normativov,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za izvajanje de-
javnosti, ki so predmet koncesije,

– da pripravi in predloži oceno cene za
svoje storitve,

– da se obveže zavarovati proti odgovor-
nosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem
dimnikarske službe povzročil tretji osebi, dr-
žavi ali občini,

– da razpolaga s premoženjem v vred-
nosti najmanj 10 mio SIT,

– da ima najmanj 3-letne izkušnje s po-
dročja, ki je predmet razpisa.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime oziroma na-

ziv in sedež),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, na-

vedenih v prejšnji točki:
– registracijski izpisek registrskega

sodišča oziroma obrtno dovoljenje,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku

stečaja oziroma likvidacije,
– program izvajanja dimnikarske služ-

be za čas trajanja koncesije,
– reference,
– izjavo, da bo ponudnik izvajal dejav-

nosti, ki so predmet koncesije, v okviru
predpisanih standardov in normativov,

– izjavo, da je ponudnik tehnološko
in kadrovsko zadostno strokovno usposob-
ljen za nemoteno izvajanje dimnikarske
službe,

– cenik storitev ločeno po nalogah z
grobo izdelano kalkulacijo,

– zavarovalno polico, iz katere je raz-
vidno zavarovanje proti odgovornosti za ško-
do, ki bi jo lahko z opravljanjem dimnikar-
ske službe povzročil tretji osebi, državi, ali

občini ali izjavo, da bo sklenil zavarovanje
proti odgovornosti za navedeno škodo in
izjavo, da bo v primeru izbire in podpisa
koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje v
korist Občine Železniki,

– potrdilo o premoženjskem stanju
oziroma dokument, iz katerega je razvidno,
da ponudnik razpolaga s premoženjem v
vrednosti najmanj 10 mio SIT,

– izjavo, da ima najmanj 3-letne iz-
kušnje s področja, ki je predmet razpisa,

– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji,

– eventualne pogoje in ugodnosti za iz-
vajanje koncesije.

6. Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovno-tehnična in kadrovska
opremljenost in usposobljenost ponudnika
za prevzem koncesije,

– cena storitev,
– predlog programa izvajanja dimnikar-

ske službe,
– doseženi rezultati dosedanjega dela na

področjih, ki so predmet koncesije (refe-
rence).

8. Rok za oddajo ponudb je 45 dni od
objave razpisa, to je do vključno 11. maja
1998.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako ponudnika in s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba!“.

Ponudbe se pošljejo priporočeno po po-
šti ali odda osebno v sprejemni pisarni Ob-
čine Železniki, Češnjica 48, Železniki.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
12. maja 1998, ob 12. uri, v sejni sobi Ob-
čine Železniki, Češnjica 48 (II. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje do 26. junija
1998.

11. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Železniki, Češnjica 48, Že-
lezniki, pri Jolandi Pintar, tel.
064/600-000.

Občina Železniki

Ob-1410
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: RS, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb, kont. oseba Aleš Ponikvar,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-565, faks 061/1785-579, so-
ba št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redni servisni pre-

gledi in vzdrževanje klimatskih naprav
znamke Daikin v prostorih državnih
upravnih organov v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,100.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 2000.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: 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 9. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: RS, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb, prevzemnik
Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, tel. 061/1785-589, faks
061/1785-579, glavna pisarna SSSV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj ponudba”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in z
naslovoma naročnika ter pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb, odpiranje
vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 061/1785-590, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb, kont. oseba Aleš
Ponikvar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-565, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. 1997, od 9. do 11. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.

Ob-1411
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: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Franc Mlakar, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel. 178-52-40, faks
178-55-79, soba št. 7.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil za Od-

delek gostinstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

105,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 30. 5. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: 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 5. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnik Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/178-55-89, faks
061/178-55-79, glavna pisarna – pritličje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj ponudba”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in z
naslovoma naročnika ter pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Danica Lašič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 178-54-50, faks 178-55-79, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
178-55-89, faks 178-55-79, glavna pisar-
na – pritličje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Franc Mlakar, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel. 178-52-40 med
8. in 9. uro, faks 178-55-79, soba št. 7.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb

Št. 13455 Ob-1412
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Murska So-
bota, kont. oseba Zlatko Tanacek, dipl. inž.,
Trg zmage 6, Murska Sobota, tel.
069/146-41, faks 069/31-622, e-mail zlat-
ko.tanacek@ms.telekom.si.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

izvedbo del gradnje optične povezave
GC Murska Sobota – KC Beltinci (grad-
bena in montažna dela) in KKO Beltinci
– smer Lipovci; 1. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in zaključek 15. 7. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/31-444, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zma-
ge 6, Murska Sobota, tel. 069/14-351,
faks 069/279-40 soba 29 – sejna soba,
e-mail ervin.pinter@ms. telekom.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Murska Sobota, kont. oseba Zlatko Tana-
cek, dipl. inž., Bakovska ulica 27, Murska
Sobota, tel. 069/14-641, faks
069/31-622, soba 17, e-mail zlatko.tana-
cek@ms.telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-849-84666.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 26. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,

PE Murska Sobota

Ob-1414
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: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo me-
sto, kont. oseba Marko Injac, dipl. inž., No-
vi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-482,
faks 068/322-853, soba št. 78, e-mail Mar-
ko.Injac@nm.telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: dobava strojne opre-
me in programske opreme, instalacija
programske opreme, funkcionalna ga-
rancija programske in strojne opreme
ključ v roke v trajanju najmanj dveh let,
v poslovnih prostorih Telekoma Sloveni-
je PE Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 14 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 4. 1998 do 10. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo
mesto, prevzemnik Dragica Hočevar – tajniš-
tvo, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-211, faks 068/322-853, soba št.
90, e-mail Dragica.Hocevar@nm.telekom.si.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Novo mesto, odpiranje vodi Sonny Be-
ronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 69, e-mail Sonny.Beronja@nm.tele-
kom.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Novo mesto, kont. oseba Marko Injac, Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-482, faks
068/322-853, soba št. 78, e-mail Mar-
ko.Injac@nm.telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,

PE Novo mesto

Št. 8120/1998/483 Ob-1417
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Metod Prošek, Avšičeva 70, Ljubljana, tel.
061/174-34-41, faks 061/174-34-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža EURO-ISDN vozliščne telefon-
ske centrale za RTP Maribor in RTP Cir-
kovce.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 34,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 3. 1998 in
zaključek 15. 5. 1998.

4. Rok izvedbe: 5 mesecev.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Dobava in montaža EURO-ISDN vozliščne

telefonske centrale za RTP Maribor in RTP
Cirkovce – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Metod Prošek, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/174-24-41,
faks 061/174-24-42, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, med 8. in 12. uro za 10.650
SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.

Ob-1418
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Jože Vimpolšek, RTP Cirkovce, Cirkovce,
tel. 062/792-325, faks 062/792-185.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
tovarniških remontov s strani serviserja
tovarne “Siemens” na odklopnikih “Sie-
mens” 400 kV tip K3AS2-420, 220 kv
tip K3AS2-245 in 110 kV K3AS1-123
ter nabava nadomestnih delov in izola-
torjev proizvajalca “Siemens”.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
121,600.000 SIT, čas razpisa: začetek
27. 3. 1998 in zaključek 5. 6. 1998.

4. Rok izvedbe: junij 1999.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Izvedba tovarniških remontov s strani servi-
serja tovarne “Siemens” na odklopnikih “Sie-

mens” 400 kV tip K3AS2-420, 220 kv tip
K3AS2-245 in 110 kV K3AS1-123 ter na-
bava nadomestnih delov in izolatorjev pro-
izvajalca “Siemens” – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Jože Vimpolšek, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/174-24-41,
faks 061/174-24-42, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, med 8. in 12. uro za 10.650
SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.

Št. 8120/1998/482 Ob-1419
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-56, 174-24-41, faks
061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
elektromontažnih del za zamenjavo VN
opreme V 110 KV stikališču v RTP
220/110/35 KV Kleče – II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 3. 1998 in
zaključek 29. 5. 1998.

4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Izvajanje elektromontažnih del za zamenja-
vo VN opreme v 110 kV stikališču v RTP
220/110/35 kV Kleče – II. etapa – Ne
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odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
odpiranje vodi Marko Hrast, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-56, 174-24-41,
faks 061/174-24-42, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, prometni davek bo obraču-
nan v skladu z veljavno zakonodajo.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Št. 8120/1998/481 Ob-1420
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-56, 174-24-41, faks
061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gradbenih in obrtniških del za zamenja-
vo VN opreme v 110 KV stikališču v RTP
220/110/35 KV Kleče – II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 38,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 3. 1998 in
zaključek 29. 5. 1998.

4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Izvajanje gradbenih in obrtniških del za za-
menjavo VN opreme v 110 kV stikališču v
RTP 220/110/35 kV Kleče –II. etapa – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Marko Hrast, Hajdri-
hova 2, Ljubljana, tel. 061/174-24-56,
174-24-41, faks 061/174-24-42, soba št.
40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/174-24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 4. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, prometni davek bo obraču-
nan v skladu z veljavno zakonodajo.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Št. 81-14/55 Ob-1421
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/216-518, faks 061/12-11-421.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: izvedba elektromon-
tažnih del in dobava montažnega mate-
riala za sistem vodenja v 400 kV stika-
lišču v RTP 400-220/110/35 kV Diva-
ča.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT, začetek 28. 3. 1998 in zaključek
16. 4. 1998.

4. Rok izvedbe: 5 mesecev, začetek: ju-
nij 1998, zaključek: oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
11.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/12-50-333 (int. 681), soba št.
3 C 5.

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 16. 4. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Jože Podlipnik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/12-50-333 (int. 323), faks
061/12-11-421, soba št. 407.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, med 8. in 12. uro za
37.275 SIT, upoštevan 6,5% prometni da-
vek.

Način plačila: z virmanom – z oznako –
Izvedba elektromontažnih del in dobava
montažnega materiala za sistem vodenja v
RTP Divača, na račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
216-518, faks 12-11-421, soba št. 310.

Ponudba mora veljati do: 16. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.

Št. 8174/1998/485 Ob-1422
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: dobava opreme in
montažna dela za DV 2 × 110 kV Selce–
Laško.

Dobava in montaža uvodnih kablov
in končne kabelske opreme z meritvami
kabelskega sistema ter montaža kabel-
skih spojk.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,500.000
SIT, začetek 28. 3. 1998 in zaključek
16. 4. 1998.

4. Dobavni rok: 2 meseca, začetek: sep-
tember 1998, zaključek: november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb so navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/12-50-333 (int. 681), soba št.
3 C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Janez Šerjak.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 5. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 10. 4. 1998, med 8. in 12. uro za
106.500 SIT, upoštevan 6,5% prometni
davek.

Način plačila: z virmanom – z oznako
dobava in montaža za DV 2 × 110 kV Sel-
ce–Laško, na žiro račun številka:
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 219-489, faks 386 61 219-480,
soba št. 2C.1,5.

Ponudba mora veljati do: 16. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-1423
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

gradbena dela v Kovinarski, Delavski in
Kidričevi ulici

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila so:
gradbena dela v Kovinarski, Delavski

in Kidričevi ulici v Celju:
a) rekonstrukcija vodovoda v Kovi-

narski in Delavski ulici,
b) rekonstrukcija kanalizacije v Kovi-

narski,
c) gradnja plinovodnega omrežja v

Delavski, Kovinarski in Kidričevi,
d) obnovitvena dela (cestišča) v Ko-

vinarski ulici.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
Skupna vrednost del je 41,000.000 SIT

od tega:
a) rekonstrukcija vodovoda v Kovinarski

in Delavski 8,000.000 SIT,
b) rekonstrukcija kanalizacije v Kovinar-

ski ulici 6,000.000 SIT,
c) gradnja plinovodnega omrežja Delav-

ska, Kovinarska, Kidričeva 13,000.000 SIT,
d) obnovitvena dela v Kovinarski

14,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je: junij 1998,

zaključek avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference pri gradnji vodovoda, kana-

lizacije, plinovoda ter cest,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo

predložene  najkasneje  do  4.  5.  1998
do  12.  ure  ne  glede  na  način  predloži-
tve na naslov: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za gradbena
dela  v  Kovinarski,  Delavski  in  Kidričevu
ulici.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
3000 Celje v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

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

Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dne-
va objave v Uradnem listu RS pa do vključ-
no 7. 4. 1998, med 8. in 10. uro na naslo-
vu: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje –
tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 10.000 SIT
katerega plačajo na ŽR Mestna občina Ce-
lje, številka: 50700-630-9010105, sklic na
št. 00-500: pri Agenciji RS za plačilni pro-
met, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim razpisom se dobijo pri
vodji projektov za:

– vodovod in kanalizacijo pri Vodovod–
Kanalizacija, Lava 2a, 3000 Celje, pri Mar-
ku Planinšku na tel. 063/425-030,

– plin pri Energetiki Celje, Mariborska
2, 3000 Celje pri Janezu Bromšetu na tel.
063/484-967 in

– cesto pri Mestni občini Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Ce-
lje pri Anatoliju Sazonovu na tel.
063/484-822.

Mestna občina Celje

Ob-1424
Na podlagi 17. člena odloka o podelitvi

koncesije za obvezno gospodarsko lokalno
javno službo za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l.
RS, št. 22/97) ter v skladu z zakonom o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Bohinj

javni razpis
za podelitev koncesije za obvezno

gospodarsko lokalno javno službo za
pregledovanje, nadzorovanje in

čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka

1. Koncedent: Občina Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica.

2. Predmet koncesije: opravljanje sto-
ritev obvezne lokalne službe za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov.

3. Območje koncesije: celotno območ-
je Občine Bohinj.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se bo sklenila za določen čas, in
sicer za dobo petih let.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev in priloge, ki
so navedene v 5. členu odloka o podelitvi
koncesije za obvezno gospodarsko lokalno
javno službo.

6. Razpisno dokumentacijo (število gos-
podinjstev, število stanovanjskih enot) za iz-
delavo ponudbe lahko pooblaščeni zastop-
niki ponudnikov prevzamejo na Občinski
upravi občine Bohinj, Triglavska c. 35, Bo-
hinjska Bistrica pri Alojzu Koblarju vsak dan
od 7. do 15. ure.

7. Merila za izbor koncesionarja so:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so

določeni v 5. členu odloka;
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način letnega uskla-
jevanja cen;

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija;

– ponujeni čas za opravljanje koncesije;
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik nudi koncedentu;
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo za oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za opravljanje dimnikarske služ-
be” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti v roku 15 dni od objave tega razpisa na
naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264
Bohinjska Bistrica.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo v soglasju z občin-
skim svetom imenuje župan. O kraju, datu-
mu in uri odpiranja ponudb bodo vsi ponud-
niki pismeno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodni potrditvi občinskega sveta, odločil
koncedent z upravno odločbo najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Bohinj,
tel. 064/721-861 (int. 14).

12. Občina Bohinj si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od prijavljenih kan-
didatov. O tem lahko odloči da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom poča-
ka za določen ali nedoločen čas. Javni raz-
pis je uspešen tudi v primeru, če se nanj
prijavi samo en ponudnik.

Ob-1425
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 58/94, 19/95, 22/96) ured-
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be o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
(Ur. l. RS, št. 38/94, 20/95), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97) Občina Bohinj v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, tel. 064/721-861.

2. Predmet javnega naročila: redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozd-
nih cestah na področju Občine Bohinj v
letu 1998.

a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odpadkov oziroma dražni-
kov, čiščenje cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkopne koritnice in prečnih
kanalov, ročno posipanje cestišča, ureja-
nje brežin in vzdrževanje objektov na gozd-
nih cestah.

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnjo in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih
cestah.

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih cest, pluženje in posipanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– cenik razpisanih del in skupno vred-

nost razpisanih del,
– izhodiščni cenik strojev in delovne sile

(v vseh cenah mora biti vključen prometni
davek),

– seznam lastne mehanizacije,
– način obračunavanja premika strojev

in navadne odprte postavke v osnutku po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije – rok plačila,

– način spremembe cen,
– garancijski rok,
– delež podizvajalcev.
5. Rok za izvedbo: pričetek in obseg del

je po dogovoru in skladu z razpoložljivimi
sredstvi, zaključek del je v letu 1998. Dela
se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– celovitnost ponudbe,
– reference usposobljenost ponudnika

za realizacijo pomembnih del,
– cene po enoti mere,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– garancijski rok in druge ugodnosti,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje v roku 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinj-
ska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdarskih ce-
stah Občine Bohinj”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 12. uri v sejni sobi Občine Bohinj.

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

Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izidu
javnega  razpisa  v  roku  sedmih  dni  od
sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

10. Dokumentacija za razpisana dela je
na razpolago na Zavodu za gozdove Slove-
nije, OE Bled, Ljubljanska c. 19, Bled, Od-
sek za gozdne prometnice in tehnologijo pri
Andreju Klinarju, dipl. inž., proti plačilu
5.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-005-40908.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisan obseg del, glede na pritok sred-
stev (sredstva oziroma pristojbine državne-
ga proračuna). Izbrani izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

Občina Bohinj

Ob-1430A
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 Starše, Starše 93, Starše.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in do-
zidava mrliške vežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in zaključek avgust 1998.

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 29. 4. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Starše, prev-
zemnik tajništvo, Starše 93, 2205 Starše,
tel. 062/688-270.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Starše, odpi-
ranje vodi Teja Strdin, Starše 93, Starše.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Str-
din Teja, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51800-601-11903.

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: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Ob-1430B
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 Starše, Starše 93, Starše, tel.
062/688-270.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev cest na
področju Občine Starše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in zaključek avgust 1998.

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 29. 4. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Starše, prev-
zemnik tajništvo, Starše 93, 2205 Starše,
tel. 062/688-270.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Starše, od-
piranje vodi Teja Strdin, Starše 93, Starše,
tel. 062/688-270.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Str-
din Teja, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51800-601-11903.

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: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Ob-1430C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Starše, Starše 93, Starše, tel.
062/688-270.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-

valna dela na področju šolstva in
otroškega varstva.

Osnovna šola Starše
a) obnova sanitarij,
b) obnova strehe nad telovadnico,
c) rekonstrukcija  podpostaje  v  kotlov-

nici.
Osnovna šola Marjeta
a) gradbena, obrtniška in instalacijska

dela  pri  obnovi  razdelilne  kuhinje  in
jedilnice,

b) oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
Osnovna šola Staše
a) 5,000.000 SIT,
b) 4,500.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT.
Osnovna šola Marjeta
a) 4,500.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
Osnovna šola Starše
a) začetek 29. 6. 1998, dokončanje

20. 8. 1998,
b) začetek junij 1998 in dokončanje

20. 8. 1998,
c) začetek junij 1998 in dokončanje

20. 8. 1998.
Osnovna šola Marjeta
a) začetek junij 1998 in dokončanje

20. 8. 1998.
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 29. 4. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Starše, prev-
zemnik tajništvo, Starše 93, 2205 Starše,
tel. 062/688-270.

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 5. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Starše, od-
piranje vodi Teja Strdin, Starše 93, Starše,
tel. 062/688-270, faks 062/688-059.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Str-
din Teja, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079, soba
št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51800-601-11903.

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: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Občina Starše

Ob-1431A
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: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/306-960, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine: dograditev računal-

niškega omrežja, dobava in montaža.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 7. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik tajništvo Investicijskega
biroja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.
062/303-351, faks 062/315-136, soba
št. 7.

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 7. 5. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
v mali predavalnici, 16. etaža kirurške
stolpnice, odpiranje vodi Zdenko Borovka,
jur., Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/317-221/12-58.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Nenad Krstič, Investicijski biro,
Ljubljanska 5, Maribor, tel. 062/303-351,
faks 062/315-136, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-306-33486, Splošna bol-
nišnica Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Splošna bolnišnica Maribor, kont.
oseba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/306-960, faks
062/511-388.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.

Ob-1431B
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: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/306-960, faks
062/511-388.

2. Predmet  javnega  naročila:  blago.
Navedba vsebine: dobava modularne

stikalne enote IBM 8270, montaža.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik tajništvo Investicijskega
biroja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.
062/303-351, faks 062/315-136, soba
št. 7.

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 7. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
v mali predavalnici, 16. etaža kirurške stolp-
nice, odpiranje vodi Zdenko Borovka, jur.,
Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/317-221/12-58.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Nenad Krstič, Investicijski biro,
Ljubljanska 5, Maribor, tel. 062/303-351,
faks 062/315-136, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-306-33486, Splošna bol-
nišnica Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Mitja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 062/306-960, faks
062/511-388.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 110-1/98 Ob-1434A
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 Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
obnova viadukta Žepina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 4 mesece po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 4. 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 AC Hoče–Arja vas; obnova viadukta Že-
pina”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 4.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste Repub-
like Slovenije, d.d., odpiranje vodi strokov-
na 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 19. 6. 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 29. 4. 1998, za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

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

Ponudba mora veljati do 29. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.

Ob-1434B
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 Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prometna študija

Beltinci–Radmožanci 1. faza (vključno
obvoznica Lendava).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izdelave študije je 3,5
mesece po podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 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 Prometna študija Beltinci–Radmožanci
1. faza (vključno obvoznica Lendava)”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana.

Naročnik: Družba za avtoceste Repub-
like Slovenije, d.d., odpiranje vodi strokov-
na komisija, 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 8. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: 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 16. 4. 1998, za 3.700 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Ida Šubic, dipl. inž., Trža-
ška cesta 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-313, faks 061/17-88-332.

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

Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-1432
Zavod za šport Slovenije, Celovška 25,

Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za dobavo tekstilne kolekcije Zlati
sonček z zaščitenim znakom, žog,

smučarske opreme ter pripomočkov za
prilagajanje na vodo in učenje plavanja

za potrebe športa v šolah in vrtcih
1. Predmet razpisa:

1. Tekstilna kolekcija:
– majica s kratkimi rokavi in kratke

hlačke Zlati sonček,
– kapa s senčnikom (šiltom) Zlati son-

ček,
– trenirka Zlati sonček,
– anorak Zlati sonček,
– smučarski dvodelni komplet Zlati

sonček.
2. Smučarska oprema:
– alpske smuči,
– čevlji za alpsko smučanje,
– vezi za alpsko smučanje,
– palice za alpsko smučanje,
– tekaške smuči,
– čevlji za smučarski tek,
– vezi za smučarski tek,
– palice za smučarski tek.
3. Žoge:
– žoge za košarko,
– žoge za nogomet.
4. Pripomočki za učenje plavanja:
– pripomočki za prilagajanje na vodo.
5. Planinski čevlji:
– planinski čevlji.
6. Komplet merilnih naprav za Šport-

novzgojni karton:
– tehtnica,
– višinomer,
– merilnik kožne gube – kaliper,
– preproga za skok v daljino,
– štoparica,
– klopica z merilno napravo,
– taping deska z elektronskim števcem.
Količina je določena v razpisni doku-

mentaciji.
2. Okvirna vrednost celotnega naročila:

2,000.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo lahko dvignete do 2. 4. 1998
na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25,
Ljubljana.

Pojasnila v zvezi s ponudbo dobite po
tel. 061/13-26-149 ali 13-18-293, pri Taji
Paternost.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
4. Rok za oddajo ponudb je do 12. 4.

1998.
Ponudbe lahko oddate osebno na na-

slov: Zavod za šport Slovenije, Celovška
25, 1000 Ljubljana, in sicer v zapečateni
ovojnici z oznako “Razpis – dobava šport-
nih pripomočkov in opreme – Ne odpiraj“.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala.

5. Merila za izbiro izvajalca z najugod-
nejšo ponudbo so naslednja:
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– kakovost,
– primernost za športno vzgojo v vrtcih

in šolah,
– cena,
– količinski popusti,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Odpiranje ponudb bo 14. 4. 1998,

ob 12. uri, v prostorih Zavoda za šport Slo-
venije, Celovška 25, Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov v pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v 14 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Zavod za šport Slovenije
Ljubljana

Št. 072/007/98 Ob-1435
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 Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje preko-
pov z asfaltbetonom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 dni, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 30. 4. 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 7. 4. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

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 8. 4. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Slo-
venj Gradec, odpiranje vodi Aleksandra
Stermec Perovec, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 4. 1998.
Občina Slovenj Gradec

Ob-1436
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport
Ajdovščina, kont. oseba Aleksandra Trebi-
žan, IV. Prekomorske 1, Ajdovščina, tel.
065/63-945, faks 065/62-678.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova bazenske
školjke olimpijskega bazena v Ajdovšči-
ni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 6. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Zavod za kulturo, izo-
braževanje in šport Ajdovščina, IV. Preko-
morske 1, 5270 Ajdovščina, tel.
065/63-945, faks 065/62-678.

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. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zavod za kulturo,
izobraževanje in šport Ajdovščina, odpira-
nje vodi Birsa Oskar, IV. Prekomorske 1,
Ajdovščina, tel. 065/63-945, faks
065/62-678.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za kultro, izobraže-
vanje in šport Ajdovščina, kont. oseba Alek-
sandra Trebižan, IV. Prekomorske 1, Aj-
dovščina, tel. 065/63-945, faks
065/62-678.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52010-603-32148.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Športni center Police, kont. oseba Pa-
vle Piccinini, Ajdovščina, tel. 065/63-557,
faks 065/63-557.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 5. 1998.
Zavod za kulturo, izobraževanje in

šport Ajdovščina

Ob-1437
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: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek
10. 5. 1998 in zaključek 9. 5. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentacij: reference, kva-
liteta.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, organizacija tajništvo, prevzemni-
ca Vlasta Mršek ali Sonja Drobnak, Potrče-
va 19A, 2250 Ptuj, tel. 062/771-251, faks
062/779-069.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, odpiranje vodi Cvet-
ka Merc, dipl. pravnica, Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069, so-
ba direktorja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, kont. oseba Vlada Mršek ali So-
nja Drobnak, Potrčeva 19A, Ptuj, tel.
062/771-251, faks 062/779-069, tajniš-
tvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 za 6.000 SIT po predhodni
enodnevni najavi.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 52400-603-31322.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

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

Ponudba mora veljati do: podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 0048/1-308/23-98 Ob-1438
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: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Olga Cedilnik, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/1594-399.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organiziranje prevo-

zov tujcev, ki so v postopku odstranjeva-
nja iz države.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Merila: razpoložljivost za organiziranje
aranžmajev, odzivni čas, finančno stanje po-
nudnika in reference.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za organiziranje prevozov tuj-
cev, ki so v postopku odstranjevanja iz drža-
ve, št. 308/23-98“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve, Prehodni dom RS za tujce, kont. ose-
ba Olga Cedilnik, Celovška 166, Ljubljana,
tel. 061/1594-399.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 15. 4.
1998, od 8. do 10. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-23-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-1439
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Janez Bučar, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje ukrepov

zaščite blaga v skladišču pred škodljivci
(dezinsekcija, deratizacija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1998 in zaključek 1. 4. 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
v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998 do
14. ure, na naslov: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, prevzemnik tajniš-
tvo, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167, so-
ba št. 1.

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 30. 4.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/1683-555, faks
061/1683-167.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167, so-
ba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 4. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 50101-603-402300.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Janez Bučar, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 10.

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

Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 6/17-495/10-98 Ob-1440
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za leto

1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 13, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na in montažna dela na osnovi pred-
hodnega naročila in za interventna
gradbena in montažna dela na tk
omrežju na področju Telekoma Slove-
nije PE Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila: 49
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev, začetek 1. 5. 1998 in zaključek
1. 5. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference
ter posebej še reference že opravljenih del
za naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 30. 3. 1998 do vključno
3. 4. 1998 v vložišču Telekom Slovenije,
p.o., na naslovu Kranj, Ulica Mirka Vadno-
va 13, soba 18  (tel. 262-320), med 8. in
10. uro.

Natančnejše informacije o razpisu dobi-
jo ponudniki pri Dragu Janša, tel. 262-231.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-

ci del, ki so registrirani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in odgovarjajočo
opremo.

8. Rok za oddajo ponudb je najkasneje
do 17. 4. 1998, do 9. ure, na sedežu na-
ročnika.

Zapečatene ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj, ali oddajte
osebno v pisarni vložišča PE Kranj, Ul. Mir-
ka Vadnova 13, soba št. 18.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvo-
dih in v zapečatenih kuvertah z napisom:
“Ponudba – Ne odpiraj“ in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
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Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

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

Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1998, v sej-
ni sobi poslovne stavbe (objekt B) Teleko-
ma Slovenije PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova
13, Kranj, s pričetkom ob 11. uri.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestila o izbiri: ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 4. 5.
1998.

Telekom Slovenije
PE Kranj

Ob-1441
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 Jože
Smodila, dipl. inž., Trg Celjskih knezov 9,
Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

podelitev koncesije upravljanja z letnim
kopališčem v Celju.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas trajanja koncesije: 5
do 10 let.

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

– da so registrirani za izvajanje te dejav-
nosti in da imajo za to potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference ipd.,
– da predložijo najmanj 1 mio SIT zava-

rovanja, varščine za kvalitetno izvajanje gos-
podarske javne službe,

– da predložijo razvojni program za čas
koncesije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka,
20. 4. 1998, do 12. ure, na naslov: Mest-
na občina Celje, prevzemnik Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tel.
063/484-822, faks 063/441-800.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
22. 4. 1998, ob 10. uri, na naslovu: Mest-
na občina Celje, Komunalna direkcija, Pre-
šernova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje deset dni po odpiranju po-
nudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, kont.

oseba Jože Smodila, dipl. inž. gr., Prešer-
nova 27, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

Razpisna dokumentacija se plača v višini
10.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Mestne občine Ce-
lje, št. 50700-630-901015, sklicna št. pri
Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Celje, kont. oseba Jože
Smodila, dipl. inž. gr., Komunalna direkcija,
Prešernova 27, Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/441-800.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: april 1998.

Mestna občina Celje

Št. 17/29 Ob-1455
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: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Benkovič Anton, Kopalniška 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-600, faks 31-401,
soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava EL kurilne-

ga olja za kurilno sezono 1998/99.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji: ugodna cena in
plačilni pogoji, roki izpolnjevanja dosedaj
sklenjenih pogodb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunala, d.o.o., Mur-
ska Sobota, prevzemnik Benkovič Anton,
Kopališka 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401.

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 20. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Komunala, d.o.o.,
Murska Sobota, odpiranje vodi Horvat Edi-
ta, Kopališka 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 31-401.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota, kont. oseba Benkovič Anton, Ko-
pališka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-600,
faks 31-401.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. 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: 15. 5. 1998.

Komunala, d.o.o.,
Murska Sobota

Ob-1448
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca del za dobavo in
montažo opreme v telovadnico in

učilnice pri OŠ Destrnik
1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska

vas, Trnovska vas 42, Trnovska vas.
2. Predmet razpisa je: dobava in monta-

ža opreme v telovadnico in učilnice pri OŠ
Destrnik.

3. Orientacijska vrednost del:
30,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 20. 7.
1998. Rok za dokončanje del je 20. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, fiksnost cen do kon-
ca montaže,

– plačilni pogoji, možnost kreditiranja,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
6. Ponudba je lahko posamična po sklo-

pih za:
– kuhinja komplet,
– telovadnica,
– učilnice.
7. Rok za oddajo ponudb je do 30. 4.

1998 do 12. ure ne glede na vrsto prinosa,
na naslov: Občina Destrnik-Trnovska vas,
Trnovska vas 42, Trnovska vas.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za opremo
telovadnice in učilnic”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 5.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Destr-
nik-Trnovska vas, Trnovska vas 42.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dne-
va razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Destrnik-Trnov-
ska vas, Trnovska vas 42, v tajništvu. Infor-
macije lahko dobite na tel. 062/757-166.
Rok za dvig razpisne dokumentacije je do
24. 4. 1998.

Razpisno  dokumentacijo  lahko  dvig-
nete  proti  plačilu  15.000 SIT.  Nakazilo
nakažete na žiro račun št.
52400-630-20717 Občina Destrnik-Tr-
novska  vas  s  pripisom  “Javni  razpis  za
opremo telovadnice in učilnic”.

Občina Destrnik-Trnovska vas
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 96 Ob-1371

Dom upokojencev “Danice Vogrinec”
Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor

razveljavlja
javni razpis za izbiro izvajalca s predhod-

nim ugotavljanjem sposobnosti za predmet
naročila: prehrambeno blago, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998,
Št. 2/98, Ob-8.

Dom upokojencev “Danice Vogrinec”
Maribor

Ob-1347

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba Šo-
štarič dr. Mladen, Černelčeva 15, Brežice,
tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica
Brežice, prevzemnik tajništvo, Černelče-
va 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

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 14. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Zvone Ilovar, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Breži-
ce, kont. oseba Milena Gramc, Černelčeva

15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 4. 1998, za 5.000 SIT, na podlagi
enodnevne predhodne najave po faksu.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51620-603-31177, s pripisom: za
RTG material.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je tre-
ba predložiti potrdilo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, samo pisno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-1370

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
kont. oseba Jelka Erjavec, Ob Suhi 11, Rav-
ne na Koroškem tel. 0602/21-211, faks
0602/21-610.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. zdravila v vrednosti 7,500.000 SIT,
II. zdravila skupine D (med., laborat.

in rtg material) v vrednosti 23,500.000 SIT,
III. zobozdravstveni material v vredno-

sti 25,000.000 SIT,
IV. živila v vrednosti 6,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

62,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 12. 1998 – sukce-
sivno.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem, prevzemnik tajništvo zavoda,
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem,
tel. 0602/21-211, faks 0602/21-610.

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 14. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ravne na Koroškem, odpiranje vodi
strokovna komisija, Ob Suhi 11, Ravne
na Koroškem, tel.0602/21-211, faks
0602/21-610.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem, kotn. oseba tajništvo zavoda, Ob
Suhi 11, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/21-211, faks 0602/21-610.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni zavoda ob
prevzemu dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 4. 1998.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

Ob-1429
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: Osnovna šola Trbovlje, kont. oseba Dar-
ja Jeršin, Leninov trg 6, Trbovlje,
tel. 0601/28-404, faks 0601/28-303.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila za šolsko ku-

hinjo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 6. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Osnovna šola Trbovlje,
prevzemnica Božena Klanšek – tajništvo,
Leninov trg 6, 1420 Trbovlje, tel.
0601/28-404, faks 0601/28-303, soba
št. 1.

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 7. 5. 1998
ob 7.30, na naslovu: Osnovna šola Trbov-
lje, odpiranje vodi mag. Miri Polutnik Šprin-
ger, Leninov trg 6, Trbovlje,
tel. 0601/28-404, faks 0601/28-303, so-
ba št. 2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Trbovlje,
kont. oseba Božena Klanšek – tajništvo,
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Leninov trg 6, Trbovlje, tel. 0601/28-404,
faks 0601/28-303, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun
št. 52700-603-41315.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Osnovna šola Trbovlje, kont. oseba Dar-
ja Jeršin, Leninov trg 6, Trbovlje, tel.
0601/28-404, faks 0601/28-303.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu.

Ponudba mora veljati do: 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 6. 1998.
Osnovna šola Trbovlje

Sklepi po 42. členu

Št. 04 Ob-1454
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

razveljavitev
postopka javnega razpisa Ob-821
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Staninvest Maribor, p.o., kont. oseba
Jadviga Jug, Grajska ul. 7, Maribor, tel.
062/225-011, faks 062/222-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strehe, dim-
nikov in kleparskih izdelkov na objektu
Slovenska 13, Maribor.

3. Utemeljitev: v skladu z zakonom o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) se razve-
ljavi postopek javnega razpisa za izbiro izva-
jalca brez omejitev, objavljenih v Uradnem
listu RS z dne 27. 2. 1998, Ob-821 in se
javni razpis ponovi zaradi natančnega defi-
niranja razpisne dokumentacije.

Vse ponudnike obveščamo, da dvignejo
svoje ponudbe osebno na sedežu naročni-
ka Staninvest Maribor, p.o., Grajska ul. 7, v
ponedeljek, dne 30. 3. 1998, ob 9. uri,
soba 105/I.

Plačana sredstva za dvig razpisne doku-
mentacije bomo vrnili.

Staninvest Maribor, p.o.

Ob-1304
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: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava potrošnega

pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran po sistemu točkovanja ponudbene ce-
ne in referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3. 1998
ob 10. uri na naslovu: Javni zavod Zdravstve-
ni dom Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj.

Št. prispelih ponudb 7, najnižja cena
5,981.764 SIT, najvišja cena
8,698.220,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-335.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 27. 3. 1998.

Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj

Ob-1305
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 Brda, kont. oseba Bogdan Ma-
nrič, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje dimni-

karske službe (male kurilne naprave,
srednje kurilne naprave, naprave pre-
zračevanja  prostorov) v Občini Brda.

3. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 6. 1998 in zaključek 31. 5. 2008.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kompletna ponudba, reference.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  15. 1.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Občina Brda, Dobrovo

Ob-1306
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika Vlade RS, kont. oseba Dragica Vi-
dovič, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
178-1401, faks 178-1413, soba št. 30.

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

odnosa javnosti do vlade, njenih mini-
strov in njenih potez.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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: cena in plačilni pogoji, drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  9. 3.
1998 ob 10. uri na naslovu: Vlada RS, Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana.

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. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-662.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 27. 3. 1998.

Vlada Republike Slovenije, Urad
predsednika vlade

Ob-1307
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: CSS – Center slepih in slabovidnih Škof-
ja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija pritličja
doma CSS I. faza v Škofji Loki – Stara
Loka 31.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.

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: najnižja cena in neoporečne refe-
rence.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 2.
1998, na naslovu: Lokainvest.

Naročnik: CSS – Center slepih in slabo-
vidnih, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 36,548.665 SIT, najvišja cena:
40,976.605 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1998;
Št. 774/97, Ob-4.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka

Ob-1308
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponovni javni razpis

za izdelavo projektne dokumentacije za
ceste v Občini Krško (PGD, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in zaključek 1. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena (40%),
– reference (40%),
– rok izdelave (20%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.

1998 ob 11.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 14,862.075 SIT, najvišja cena:
24,900.000 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. 3, z dne 17. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1309
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 Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

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

razsvetljave na območju Občine Krško.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: do konca leta

1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– cena (40%),
– reference (40%),
– mehanoopremljenost (20%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,166.298,30 SIT, najvišja cena:
19,532.825 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. 3, z dne 17. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1310
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 Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje parkov,

zelenic in nasadov, ureditev in zasadi-
tev javnih površin v Občini Krško za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: do konca leta
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena (40%),
– reference (40%),
– usposobljenost – opremljenost ponud-

nika (20%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.

1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 12,298.307,90 SIT, najvišja cena:
16,230.834,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1311

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 Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
na relaciji Nek–Dolenja vas (sanitarna
deponija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu po-
godbe.

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:

– ponudbena cena (40%),
– reference (40%),
– reference vodilnih kadrov (20%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 2.

1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 13,902.837 SIT, najvišja cena:
17,535.234 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. 3, z dne 17. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Občina Krško

Ob-1312

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitve fi-

zičnega varovanja v RTH Trbovlje – po-
dročje Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, možnost kompenzacije, na-
jugodnejši plačilni pogoji, najhitrejši reakcij-
ski čas.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 3.
1998 ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
sejna soba.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 25,000.000 SIT, najvišja cena:
33,677.856 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. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-614.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 8120/1998/458 Ob-1313
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljublja-
na, tel.061/222-854, 125-03-33, faks
061/125-22-50.

2. Predmet javnega naročila: dobava
drobne opreme in materiala za zame-
njavo VN opreme v 110 kV stikališču
RTP 220/110/35 kv Kleče – II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 9,000.000 SIT,
čas razpisa 13. 2. 1998.

4. Dobavni rok – do 50 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila, ki

so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, krajši dobavni rok, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 3.
1998, ob. 10. uri, na naslovu: Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,207.830 SIT, najvišja cena:
9,594.929,40 SIT, soba št. 40/IV.

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. 11, z dne 13. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8611-98 Ob-1314

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

Naročnik: Zdravstveni dom Sežana, Par-
tizanska 24, Sežana, je v Uradnem listu
RS, št. 7/98 in 11/98 objavil javni razpis
za nabavo potrošnega medicinskega ma-
teriala:

– sanitetni material – 6,000.000 SIT,
– zobozdravstveni material – 7,000.000

SIT,
– laboratorijski material – 4,000.000 SIT.
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3.

1998.
Komisija za izvedbo javnega naročila je

sposobnost izvajalca javnega naročila priz-
nala naslednjim ponudnikom:

1. Simp S Trzin,
2. Alpos Meding,
3. Studio 33,
4. Mikro Polo,
5. Interexport,
6. Dentalia,
7. Sanolabor,
8. MED Trade,
9. Combic,
10. Star 2000,
11. Kemofarmacija.

Zdravstveni dom Sežana

Su 36/98 Ob-1315
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: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul.
14, Maribor, kont. oseba Sonja Tomažič,
tel. 225-441, faks 211-196.

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

ga, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 2. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji (cena,
finančne ugodnosti, reference, kvaliteta bla-
ga, dobavni roki).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Okrožno sodišče v Mariboru, dne
9. 1. 1998 ob 10. uri.

7. Število prispelih ponudb: 8.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
9. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 77-78 z dne 12. 12.
1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

Ob-1316
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 Idrija, Mestni trg 1, Idrija, kont.
oseba Vesna Fašink, dipl. jur., tel.
065/17-19-100.

2. Predmet javnega naročila: nakup sta-
novanj na območju Občine Idrija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v torek,
3. 3. 1998 v veliki sejni sobi občine, ob
11. uri.

Prispelo je pet ponudb, veljavne so
bile štiri ponudbe. Najnižja cena je
800 DEM/m2, najvišja je 1200 DEM/m2.

5. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998.

6. Na podlagi predloga komisije za iz-
vedbo javnega razpisa za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za nakup stanovanj na ob-
močju Občine Idrija sta izbrani ponudbi Ivan-
ke Mohorič, Lapajnetova 13, Idrija in Gre-
gorja Kodele, Beblerjeva 6, Idrija.

Občina Idrija

Št. 361-02-9/96-5-502 Ob-1345

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Herbert Glavič.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev kletne-
ga prostora v poslovni prostor na Mest-
nem trgu 3 na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
60 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: refe-
rence in ugodna cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik Gradbeno
podjetje Ptuj na osnovi najugodnejše cene
in dosedanjih referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998 ob 12.15, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispele so štiri ponudbe, od katerih je
bila ena nepopolna.

Najnižja cena: 8,633.000 SIT, najvišja
cena: 11,242.683 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2.
1998.

Mestna občina Ptuj

Št. 347-05-5/98-1850-55 Ob-1346

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe,
Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet javnega naročila:
A) redno letno in zimsko vzdrževa-

nje na javnih prometnih površinah,
B) redno letno in zimsko vzdrževa-

nje na lokalnih cestah,
C) dokončanje del na LC Počehova.
3. Ocenjena vrednost del je A), B) 80

mio SIT.
4. Pričetek del po planu rednega vzdr-

ževanja.
5. Izbira ponudnika na podlagi meril, na-

vedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Odpiranje ponudb je bilo 6. 1. 1998,

ob 8. uri, v prostorih Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40, Maribor. Prispelo je 5
ponudb. Izbrano je bilo pod točko A) Javno
komunalno podjetje Nigrad, d.d., Maribor
in pod točko B) Cestno podjetje Maribor,
d.d.

7. Izvajalec se izbere na podlagi javne-
ga razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev
(18. do 42. člena ZJN). Javni razpis je bil
objavljen 12. 12. 1997 v Uradnem listu
RS, št. 77-78.

Predvideni dan objave dodelitve naroči-
la je 20. 3. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Maribor
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Št. 208/98 Ob-1355
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 znanost in tehnologijo,
kont. oseba Alenka Mihailovski, Slovenska
50, Ljubljana, tel. 13-11-107, faks
13-24-140.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija in iz-

vedba predstavitve slovenskih znanstve-
nih in tehnoloških dosežkov ter sloven-
skih proizvajalcev visokih tehnologij na
mednarodnih in sejemskih prireditvah v
tujini in v Republiki Sloveniji v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, jasno razdelana ponudba
opcijskih storitev, jasno opredeljeno stro-
kovno vodstvo na vseh prireditvah v tujini,
ustrezne izkušnje ponudnika, zadovoljiva iz-
vedba predstavitev v preteklosti.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 2.
1998 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3 veljavne po-
nudbe, najnižja cena: 19,441.276,80 SIT,
najvišja cena: 20,000.000 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-1356
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 Radlje ob Dravi, kont. oseba
Milan Šarman, Mariborska c. 7, Radlje ob
Dravi, tel. 0602/71-401, faks
0602/71-211, soba št. 312.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vodenje investicij-

ske izgradnje TRC Radlje ob Dravi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,5 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: navedene reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Mariborska c.
7, Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,5 mio SIT, najvišja cena: 2,9% od
vrednosti investicije ali ca. 4,8 mio 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. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-775.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-1357
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6,
Tolmin, kont. oseba Božena Istenič, tel.
065/81-120.

2. Predmet javnega naročila:
a) medicinski sanitetni material –

orientacijska vrednost 12,000.000 SIT,
b) mikrobiološke preiskave – orienta-

cijska vrednost 11,500.000 SIT,
c) kurilno olje za ogrevanje – orienta-

cijska vrednost 5,100.000 SIT.
3. Dobavni rok: 9 mesecev, začetek

1. 4. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v javnem razpisu.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbra-

ne ponudbe: najnižja skupna cena, plačil-
ni pogoji, rok dobave blaga oziroma iz-
vedba storitve, kompletnost ponudbe, re-
ference ponudnika in kvaliteta blaga ozi-
roma storitev.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu
naročnika Zdravstveni dom Tolmin, Prešer-
nova 6, 5220 Tolmin.

Število prispelih ponudb je bilo 9; za vse
predmete javnega naročila pod a), b) in c).

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7 in 9, z dne 30. 1.
1998 in 6. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 3. 1998.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-1376

Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-

cev; začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Pan Goslar,
d.o.o., Ig pri Ljubljani, Ivec, d.o.o., Mari-
bor, Diversey, Lever, d.o.o., Maribor, KIMI,
d.o.o., Trzin, Mercator KZ krka, z.o.o., No-
vo mesto, Kovinotehna, d.d., Celje, PC No-
vo mesto, Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
Mercator Dolenjska, d.d., Novo mesto, As-
tra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana, SIJ,
d.o.o., Ljubljana, Teol, d.d., Ljubljana, No-
vodom, d.o.o., Novo mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 12.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-241.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1377
Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tekstilni izdelki, de-

lovno zaščitna oblačila in zaščitna obu-
tev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev; začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Mercator Zašči-
ta, d.o.o., Ptuj, Mercator KZ Krka, z.o.o.,
Novo mesto, Kovinotehna, d.d., Celje, PC
Novo mesto, Mika, d.o.o., Kranj, Sanola-
bor, d.d., Ljubljana, Tekstilna tovarna Pre-
bold, d.d., Tekont, d.o.o., Ljubljana, Kro-
jaško podjetje, d.o.o., Trebnje, Gumiks,
d.o.o., Kamnik, Unje, d.o.o., Celje, DAS,
d.o.o., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
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Število prispelih ponudb: 11.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-246C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1378
Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material

in papirna konfekcija.
3. Orientacijska vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-

cev; začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Kovinotehna,
d.d., Celje, PC, Novo mesto; Europap,
d.o.o., Ljubljana; Piramida, d.o.o., Zagorje;
Tiskarna, d.d., Novo mesto, Novodom,
d.o.o., Novo mesto.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 2.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 14.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-246A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1385

Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) obvezilni material,
B) sanitetno potrošni material,
C) rentgenski filmi in kemikalije za

RTG,
D) razkužila, kemikalije in ostali

laboratorijski material,
E) dializni material.

3. Orientacijska vrednost naročila:
470,000.000 SIT.

4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev; začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Emporio Medi-
cal, d.o.o., Ljubljana za skupino A, B in C,
Adriamed, d.o.o., Ljubljana za skupino D,
Medinova, d.o.o., Ljubljana za skupino E,
HELPY, d.o.o., Trzin za skupino A, Beiers-
dorf, d.o.o., Ljubljana za skupino A, Omnia
Medica, d.o.o., Koper za skupino E, Me-
dis, d.o.o., Ljubljana za skupini B in E,
Salus, d.d., Ljubljana za skupine A, B, C,
D in E, Interexport, d.o.o., Ljubljana za
skupino C, Meditrade, d.o.o., Ljubljana za
skupini C in D, Lek, d.d., Ljubljana za sku-
pino E, Tosama, d.d., Ljubljana za skupino
A, Gopharm, d.d., Nova Gorica za skupine
A, B, C, D in E, Impakta, d.o.o., Ljubljana
za skupini B in C, Johnson & Johnson,
d.o.o., Ljubljana za skupino B, Mikro Polo,
d.o.o., Maribor za skupini B in D, Dibetec,
d.o.o., Slovenske Konjice za skupino D,
PFM-S, d.o.o., Kranj za skupini A in B, Iris,
d.o.o., Ljubljana za skupine A, B, D in E,
Simps, d.o.o., Trzin za skupine A, B in C,
Kemofarmacija, d.d., Ljubljana za skupine
A, B, C, D in E, Hibiskus, d.o.o., Ljubljana
za skupine A, B in C, Sind, d.o.o., Ljublja-
na za skupino B, Merit, d.o.o., Ljubljana za
skupino A, Sanolabor, d.d., Ljubljana za
skupine A, B, C, D in E.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 28.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-246Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Ob-1386
Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

330,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-

cev; začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Salus, d.d., Ljub-
ljana, Lek, d.d., Ljubljana, Gopharm, d.d.,
Nova Gorica, Kemofarmacija, d.d., Ljublja-
na, Sanolabor, d.d., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 5.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-231.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Št. 14/97 Ob-1379
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 Koper, kont. oseba
Nadja Buzečan, Dellavallejeva 3, Koper, tel.
in faks 066/273-118.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) zdravila,
b) material za nego ran in ostali sani-

tetni material, razkužila, dezinficiensi in
RTG material,

c) zobozdravstveni material,
d) laboratorijski material in diagno-

stična sredstva,
e) pisarniški in potrošni material ter

obrazci.
3. Orientacijska vrednost naročila je

54,500.000 SIT, od tega:
pod a) 6,000.000 SIT,
pod b) 12,000.000 SIT,
pod c) 10,000.000 SIT,
pod d) 17,000.000 SIT,
pod e) 9,500.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

a) zdravila:
1. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,

1001 Ljubljana,
2. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-

čeva 10, 1000 Ljubljana;
b) material za nego ran in ostali sanitetni

material, razkužila, dezinficiensi in RTG ma-
terial:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana;

c) zobozdravstveni material:
1. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272

Podnanos,
2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,

1001 Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
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4. Studio 33, Marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana;

d) laboratorijski material in diagnostična
sredstva:

1. Alpos Meding, d.o.o., L. Dobrotinška
2, 3230 Šentjur,

2. Interexport Ljubljana, d.o.o., Sloven-
ska c. 54/VII, p.p. 502, 1000 Ljubljana,

3. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,

4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

5. Mikro + Polo, Lackova 78, 2000 Ma-
ribor;

e) pisarniški in potrošni material ter
obrazci:

1. Mladinska knjiga, Birooprema, d.d.,
Dunajska c. 12, 1000 Ljubljana,

2. DZS, d.d., Trgovina, Šmartinska 152,
hala XII, 1000 Ljubljana,

3. Tiskarna Vek Koper, Velnar & sin,
d.o.o., Koper, Vanganelska 18, 6000 Ko-
per.

Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 11 mesecev, začetek 1. 3.
1998, zaključek 31. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudb – najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, II. nadstropje
– sejna soba.

Število prispelih ponudb: 20.
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. 7, z dne 30. 1. 1998,
Ob-370.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 3. 1998.

Zdravstveni dom Koper

Ob-1380

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor – Komunalna
direkcija, kont. oseba Janko Belca, dipl.
inž., Slovenska 40, Maribor, tel.
062/2201-418, faks 062/226-551, soba
št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba sanacije
starega mostu v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
140,000.000 SIT, 18. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 30. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 9. uri, na naslovu: MOM Komunal-
na direkcija Maribor, Slovenska ul. 40, Ma-
ribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 135,655.025 SIT, najvišja cena:
151,004.560 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. 43, z dne 18. VII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 121/98 Ob-1387

Vzgojnovarstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, Kranj, na podlagi tretjega od-
stavka 42. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97, v nadaljnjem besedi-
lu: zakon) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vzgojnovarstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, Kranj, tajništvo zavoda, kont.
oseba tajnica Irena Zupan, tel.
064/227-150, faks 064/226-012.

2. Predmet javnega naročila: čistila in
čiščenje prostorov.

Navedba vsebine:
a) čiščenje prostorov,
b) pralna in čistilna sredstva,
c) pomivalna sredstva in servisne us-

luge.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: višina
cene, kvaliteta blaga ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, kvaliteta blaga, spo-
sobnost prilagajanja potrebam naročnika
(določitev namembnega kraja, dostava ta-
koj po prejemu naročila), plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Vzgojnovars-
tveni zavod Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj,
v prostorih sejne sobe uprave zavoda, odpi-
ranje je vodila Martina Selan, dipl. prav.

Število prispelih ponudb za čistila in čiš-
čenje prostorov: 16, in sicer navedenih v
alinei 2. točke objavljenega javnega razpisa
točke:

a) čiščenje prostorov: 6,
b) pralna in čistilna sredstva: 9,
c) pomivalna sredstva in servisne uslu-

ge: 1.

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. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-592A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Št. 121/98 Ob-1388
Vzgojnovarstveni zavod Kranj, Staneta

Žagarja 19, Kranj, na podlagi tretjega od-
stavka 42. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97, v nadaljnjem besedi-
lu: zakon) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vzgojnovarstveni zavod Kranj, Staneta
Žagarja 19, Kranj, tajništvo zavoda, kont.
oseba tajnica Irena Zupan, tel.
064/227-150, faks 064/226-012.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago.

Navedba vsebine: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po skupinah:

a) meso in mesni izdelki,
b) ribe,
c) mleko in mlečni izdelki,
d) sveže sadje in zelenjava, suho sad-

je,
e) zamrznjeno sadje in zelenjava,
f) jajca,
g) kruh in pekovski izdelki,
h) pecivo,
i) splošno prehrambeno blago,
j) sirupi in sokovi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

38,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: višina
cene, kvaliteta blaga ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, kvaliteta blaga, spo-
sobnost prilagajanja potrebam naročnika
(določitev namembnega kraja, dostava ta-
koj po prejemu naročila), plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Vzgojnovarstve-
ni zavod Kranj, Staneta Žagarja 19, Kranj, v
prostorih sejne sobe uprave zavoda, odpi-
ranje je vodila Martina Selan, dipl. prav.

Število prispelih ponudb za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov po skupinah:
33, in sicer navedenih v alinei 2. točke ob-
javljenega javnega razpisa točke:

a) meso in mesni izdelki: 5,
b) ribe: 2,
c) mleko in mlečni izdelki: 2,
d) sveže sadje in zelenjava, suho sadje: 3,
e) zamrznjeno sadje in zelenjava: 1,
f) jajca: 2,
g) kruh in pekovski izdelki: 7,
h) pecivo: 6,
i) splošno prehrambeno blago: 4,
j) sirupi in sokovi: 1.
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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. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-592.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Vzgojnovarstveni zavod Kranj

Ob-1389
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 Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska cesta 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije v Veliki Nedelji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– ponudbena cena 85%,
– garancija 10%,
– rok izvedbe 5%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 2.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 9,526.163,66 SIT, najvišja cena:
13,098.672,64 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. 5 z dne 23. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Občina Ormož

Su 65-1/98 Ob-1390
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: Okrožno sodišče Kranj, kont. osebi To-
ne Pfajfar ali Karolina Rozman, Zoisova 2,
Kranj, tel. 064/22-6666.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve: fizično va-

rovanje, receptorska dela in obhodna
varovanja sodnih objektov, in sicer:
Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2 – fizično varovanje, receptor-
ska dela in obhodno varovanje, Okrajno
sodišče na Jesenicah, Titova 37 in
Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska

15 – fizično varovanje in receptorska
dela, Okrajno sodišče v Škofji Loki, Šol-
ska 4 – obhodno varovanje sodnega ob-
jekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in zaključek 1. 5. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Okrožno so-
dišče Kranj, Zoisova 2, 4001 Kranj.

Število prispelih ponudb: 7.
Najnižja cena: urna postavka za fizično

varovanje in receptorska dela 1.050 SIT
brez prometnega davka, cena mesečnega
pavšala za obhodno varovanje sodnih ob-
jektov v Kranju in Škofji Loki – brezplačno.

Najvišja cena: urna postavka za fizično
varovanje in receptorska dela 1.100 SIT
brez prometnega davka, cena mesečnega
pavšala za obhodno varovanje sodnih ob-
jektov v Kranju in Škofji Loki – 70.000 SIT
mesečno, brez prometnega davka.

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. 11 z dne 13. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju

Ob-1413
Na podlagi 50. 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 Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena

zelenjava in izdelki,
B) meso in mesni izdelki,
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) sadje in zelenjava,
E) splošno prehrambeno blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:

105,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-

cev, začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

5. Utemeljitev izbire sposobnosti
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost se prizna: Kolinska, d.d.,
Ljubljana za skupini C in D, Dolenjske pe-
karne, d.d., Novo mesto za skupino C, Do-
lenjka, d.d., Novo mesto za skupino E, Mer-
cator KZ Metlika, z.o.o. za skupino B in E,
Mercator KZ Črnomelj, z.o.o. za skupino B,
Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica za skupi-
no A, Droga, d.d., Portorož za skupini D in
E, Pomurka Trženje, d.o.o., Ljubljana za
skupino B, Mercator Dolenjska, d.d., Novo

mesto za skupine A, D in E, ŽITO Pekarna,
d.o.o., Krško za skupino C, Kmečka zadru-
ga, z.o.o., Sevnica za skupino B, Bojan
Krnc, s.p., Novo mesto za skupino A, D in
E, Žito Pekarna in testeninarstvo, d.o.o.,
Ljubljana za skupine A, C in E, ETA, d.d.,
Kamnik za skupino D, Celjske mesnine,
d.d., Celje za skupino B, Manja, d.o.o.,
Metlika za skupino C, Mercator, KZ Krka,
z.o.o., Novo mesto za skupine A, B, D in E,
Mercator Kmetijsko gospodarstvo, d.o.o.,
Kočevje za skupino B, Pekarna Blatnik,
d.o.o., Videm Dobre Polje za skupino C.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 2.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, No-
vo mesto.

Število prispelih ponudb: 28.
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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-240.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Ob-1426
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: Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje, kont. oseba Marko
Planinšek, tel. 063/4250-315.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: rekonstrukcija vodovoda Ostrož-
no–Prvomajska.

3. Začetek in dokončanje del: začetek
april 1998, zaključek maj 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce pri izvajanju razpisanih del.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998, ob 9. uri, v prostorih VO-KA, Lava
2a, Celje – jedilnica.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 4,764.032 SIT, najvišja cena:
5,523.197 SIT.

6. 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. 15, z dne 27. 2.
1998, Ob-898.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 3. do 3. 4. 1998.

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Celje

Ob-1445
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: Zavod za duševno in živčno bolne Hra-
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stovec – Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slov.
goricah, kont. oseba Milan Markuš, Hrasto-
vec 22, Lenart v Slov. goricah, soba št. 33,
tel. 062/724-229, faks 062/724-420.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje extra

lahko.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998, ob 8. uri, na naslovu: Zavod za du-
ševno in živčno bolne Hrastovec – Trate,
Hrastovec 22, Lenart v Slov. goricah.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 18,958.500 SIT, najvišja cena:
19,745.550 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Zavod za duševno in živčno
bolne Hrastovec – Trate

Lenart v Slov. goricah

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Popravek
V sklepu o izbiri najugodnejšega ponud-

nika za izvedbo rednih in glavnih pregledov
objektov AC v letu 1998, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 15, z dne 27. 2. 1998,
Ob-940, se vrednost dodeljenega naročila v
3. točki pravilno glasi 17,232.445,50 SIT.

DARS, d.d.

Ob-1449
Na podlagi 55. člena zakona o javnih na-

ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 5, Ljubljana

oddajo javnega naročila brez javnega
razpisa

za organizacijo poslovno prodajne
delegacije na Finsko in Švedsko v letu

1998
I. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske od-

nose in razvoj, Urad za gospodarsko promo-
cijo in tuje ivesticije, Kotnikova 5, Ljubljana,
kot financer.

II. Predmet razpisa je oddaja javnega na-
ročila tujemu svetovalnemu podjetju, ki bo
izbralo nastopajoče govornike na seminarju
v Sloveniji ter organiziralo poslovno-prodajno
delegacijo na Finskem in Švedskem v letu
1998.

III. Pogoji za oddajo:
– dobro poznavanje ciljnega trga,
– organizacija nastopajočih govornikov na

seminarju v Sloveniji,

– organizacija poslovnih kontaktov med
slovenskimi izvozniki in tujimi podjetji,

– priprava tržne analize,
– organizacija logistike potovanj po cilj-

nem trgu,
– priprava končnega naročila,
– dosedanje reference in izkušnje na cilj-

nem trgu.
IV. Vrednost posameznega projekta zna-

ša od 6 do 11 mio SIT.
Izmed prispelih ponudb bo Urad za gos-

podarsko promocijo in tuje investicije na Mi-
nistrstvu za ekonomske odnose in razvoj, iz-
bral najustreznejšo ponudbo v skladu z zgo-
raj navedenimi pogoji in kriteriji.

Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo

in tuje investicije

Št. 351-7/96 Ob-1348
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Tolmin, kont. oseba Šuligoj Rafael,
Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
065/81-001, faks 065/81-155.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja 3. faze OŠ
Most na Soči.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
109,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 9. 3. 1998 in zaključek 30. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
1. najnižja cena,
2. reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Tolmin, kont. oseba Šuligoj
Rafael, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 108,890.000 SIT, najvišja cena:
112,523.000 SIT.

Občina Tolmin

Št. 04825 Ob-1369
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo mrežnih

kartic ISDN PRA (30 B+d) za priključitev
Eicon EAS opreme na telefonske centra-
le ISDN A4400.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,216.700 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 4. 1998 in zaključek 10. 6. 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: edini zastopnik Alcatelove opre-
me v Sloveniji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. ose-
ba Peter Hoemeter, Slomškov trg 10, 2000
Maribor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 5,216.700 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-1427A
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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24-26, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ribe – rečne in mor-

ske – za prehrano pripadnikov Sloven-
ske vojske.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, lastna proizvodnja, sistem
zagotavljanja kakovosti, boniteta, referen-
ce.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6.

Ob-1427B
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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24-26, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: konzervirane vrtni-

ne in sadje, juhe, začimbe in dodatki
jedem – za prehrano pripadnikov Slo-
venske vojske.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
90,570.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, lastna proizvodnja, sistem
zagotavljanja kakovosti, boniteta, reference.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 17.
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Ob-1427C
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl.
24-26, Ljubljana.

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

pripadnikov Slovenske vojske.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, lastna proizvodnja, sistem
zagotavljanja kakovosti, boniteta, reference.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 11.

Ob-1427Č
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl.
24-26, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: med.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, lastna proizvodnja, sistem
zagotavljanja kakovosti, boniteta, reference.

6. Kraj javnega odpiranja ponudb: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-1433
Na podlagi 55. člena zakona o javnih na-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje, kont. oseba Marko Planinšek, d.i.g.,
kont. tel. 063/425-0315.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: doprojektiranje in

realizacija nadzora in avtomatske regu-
lacije vodovodnega sistema Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v letu
1998.

5. Utemeljitev: predmetna storitev je bila
oddana na podlagi javnega razpisa, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 33, z dne
16. VI. 1995.

V letu 1998 se izvaja le določena faza
projekta po že zasnovanem konceptu in
svojstveni tehnologiji.

Mestna občina Celje

Ob-1434C
Na podlagi tretjega in šestega 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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: geološko-speleološ-

ki nadzor z vidika naravne dediščine na
AC odseku Vipava–Selo.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,678.270,40 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: za izvedbo del je bila izbrana po-
nudba ZVNKD Nova Gorica, ker je za to po-
dročje Slovenije edini usposobljeni ponudnik.

DARS, d.d.
Št. 8100/65 Ob-1444

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: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Bogdanovič Neda, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 174-2705, faks 210-464.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
konzultantskih storitev za projekt RCV –
II. faza (EMS).

3. Vrednost dodeljenega naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec 1998, zaključek 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Naročena je svetovalna storitev, ki je ute-

meljena in izkazana v dokumentaciji. Za iz-
vedbo tega svetovanja je usposobljen le iz-
brani ponudnik, ki razpolaga z ustreznimi
strokovnimi kadri in pravicami intelektualne
lastnine. Predvidenih svetovalnih storitev tu-
di ni možno deliti v manjše zaključene celo-
te. Storitev, ki jo naročamo, je nestandard-
na svetovalna storitev, pri kateri izvedbo na-
ročila ni možno podrobno določiti brez so-
delovanja izvajalca.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi

Ob-1457
Na podlagi odredbe o postopnem uvaja-

nju programa 9-letne osnovne šole (Ur. l.
RS, št. 22/98) Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja

javni razpis
za vključitev osnovnih šol Republike

Slovenije v poskusno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v

šolskem letu 1999/2000
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje prijav osnov-

nih šol za vključitev šole v poskusno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 1999/2000 v skladu z odredbo o po-
stopnem uvajanju programa 9-letne osnovne
šole (v nadaljnjem besedilu: odredba).

2. Splošni pogoji
V šolskem letu 1999/2000 začne izvajati

program 1. razreda 9-letne osnovne šole za
šestletne učence in program 7. razreda 9-let-
ne osnovne šole za učence 6. razreda 8-let-
ne osnovne šole največ 10% osnovnih šol v
Republiki Sloveniji.

Osnovne šole lahko začnejo z izvajanjem
programa 9-letne osnovne šole samo za
1. razred ali samo za 7. razred. Hkratna uved-
ba programov v obeh razredih ni obvezna.

Šole, ki začnejo izvajati program 9-letne
osnovne šole v šolskem letu 1999/2000,
so vključene v poskusno uvajanje programa
9-letne osnovne šole.

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
3.1. kadrovske pogoje na podlagi 5. čle-

na odredbe,
3.2. prostorske pogoje na podlagi 6. čle-

na odredbe,
3.3. šolski okoliš mora imeti šola dolo-

čen na podlagi prvega in drugega odstavka
9. člena uredbe Vlade Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 16/98).

4. Prijava na razpis
Osnovne šole se na razpis prijavijo na

posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Prijavi je potrebno priložiti preostale
obrazce z zahtevanimi podatki o izpolnjeva-
nju pogojev.

5. Rok za prijavo
Osnovne šole se prijavijo na razpis najka-

sneje v roku 60 dni po objavi razpisa na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, z oznako: “Razpis -
devetletna OŠ, š. l. 1999/2000.“

6. Razpisna dokumentacija
Osnovne šole dobijo razpisno dokumen-

tacijo, ki vsebuje potrebne obrazce in prilo-
ge, po objavi razpisa vsak delovni dan, med
9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za šol-
stvo in šport, Sektor za osnovno šolstvo, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, II. nadstropje - soba
211, lahko pa jo naročijo po telefonu (061)
1785 604.

7. Komisija
Postopek javnega razpisa in pripravo iz-

bora osnovnih šol, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 1999/2000, vodi komisija, ki jo imenuje
minister, pristojen za šolstvo in šport.

8. Kriteriji za izbiro šol
Komisija izmed prijavljenih šol, ki izpol-

njujejo pogoje, navedene v točki 3.1, 3.2. in
3.3., izbere tiste, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 1999/2000, na podlagi kriterijev iz 12.
člena odredbe.

Izbor šol potrdi minister za šolstvo in šport.
9. Izbor osnovnih šol
Ministrstvo najkasneje v petih mesecih

po poteku roka za prijave pisno obvesti pri-
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javljene šole o izboru za vključitev v posku-
sno uvajanje programa 9-letne osnovne šole
v šolskem letu 1999/2000.

Izbrane osnovne šole najkasneje do 31.
marca 1999 ministrstvu pošljejo še vlogo za
pridobitev dovoljenja za poskusno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem le-
tu 1999/2000. Dokumentacijo za vlogo šole
prejmejo skupaj z obvestilom o izboru šol.

Dovoljenje za izvajanje programa 9-letne
osnovne šole, ki ga šolam izda minister, pri-
stojen za šolstvo in šport, šole prejmejo naj-
kasneje do 30. aprila 1999.

10. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lah-

ko šole dobijo na telefonskih številkah (061)
17 85 604,  17 85 307, 17 85 674, 17 85
378, 17 85 377, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za osnovno šolstvo, Županči-
čeva 6, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1408
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru

projekta “Triglavski narodni park “ iz PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Italija
-Slovenija 1995 objavlja

vabilo
k sodelovanju v javnem razpisu za
obnovo kulturno zgodovinskega
spomenika Pocarjeva domačija v

Zgornji Radovni
Projekt pod št. SL-9506.02.02-2 financi-

ra Evropska unija s sredstvi PHARE v okviru
programa prekomejnega sodelovanja. Na
razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fi-
zične in pravne osebe iz držav članic Evrop-
ske unije ali iz dežel koristnic programa
PHARE, in iz teh dežel morajo izvirati tudi
materiali in oprema, ki se bodo vgrajevali ter
storitve, ki se bodo izvajale po sklenitvi po-
godbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

nabavo materiala, opreme in storitev za ob-
novo kulturno zgodovinskega spomenika Po-
carjeva domačija v Zgornji Radovni. Domači-
ja obsega stanovanjsko hišo, gospodarsko
poslopje, vodnjak, svinjak in vozarnico.

Dela so financirana iz sredstev PHARE. V
primeru, da bo vrednost ponudb presegla
razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravico,
po svoji presoji črtati in odstopiti od določe-
nih del iz razpisa.

Predvideni rok začetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 3 mesece.

Ponudbe za obnovo objektov naj predlo-
žijo samo tiste izvajalske organizacije, ki iz-
polnjujejo naslednje minimalne, vendar ne s
tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letih 1996
in 1997 v višini 500.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj dveh projektih v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno doku-

mentacijo na spodaj omenjenem naslovu po
vplačilu nevračljivega zneska v višini 25.000
SIT na žiro račun št. 51540-603-32244 ali v
protivrednosti v konvertibilni valuti, na račun
pri Gorenjski banki, d.d., Kranj, S.W.I.F.T.
code GORE SI 2X s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo“. Razpisno dokumentacijo bo

mogoče prevzeti s predložitvijo dokazila o
vplačilu. V licitacijskem postopku bodo upo-
števani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija v angleškem in
slovenskem jeziku je na voljo ponudnikom
na naslovu: Triglavski narodni park, Kidriče-
va 2, 4260 Bled, od 27. 3 do 5. 5. 1998,
vsak dan od 7. do 15. ure po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila ali pregledajo pro-
jektno dokumentacijo za projekt na istem na-
slovu:. Triglavski narodni park, Kidričeva 2,
4260 Bled.

Pojasnjevalni sestanek bo 15. 4. 1998,
ob 10 uri, v Pocarjevi domačiji v Zgornji Ra-
dovni.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti.

3. Oddajanje ponudb
Popolne ponudbe v angleškem jeziku mo-

rajo biti dostavljene do 6. 5. 1998, do 15.
ure po lokalnem času na naslov: Triglavski
narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Slo-
venija, s pripisom. “Ne odpiraj - Pocarjeva
domačija“.

Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1998 ob 13.
uri po lokalnem času na naslovu: Triglavski
narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled. Odpi-
ranja se lahko udeleži en predstavnik ponud-
nika s pooblastilom. Odpiranje ponudb bo
potekalo v skladu s pravili PHARE.

Ministrstvo za okolje in prostor

For the project Triglav national park the
Ministry of environment and Physical Plan-
ning issues this

Invitation to Tender
for Renovating of Culture Monument
Pocar Farmstead in Zgornja Radovna

No. SL-9506.02.02-2
Project is cofinanced by European Comu-

nity from PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme. Par-
ticipation is open on equal terms to all natural
and legal persons from member states of the
European Union and of beneficiary countries
of the PHARE programme from Central and
Eastern Europe. Supplies and services of-
fered must originate from the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of supplier of materials, equipment
and services for renovating of culture monu-
ment Pocar farmstead in Zgornja Radovna.
The farmstead consists of the dwelling, utility
building, fountain, pigsty and the cart shed.

Works will be financed by PHARE funds.
In the case tenders values exceed available
funds, the Contracting Authority reserves its
right to reduce parts of tender works.

The works should start immediately after
signing the contract, while the works should
be finalized in the period of 3 months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limit-
ed to:

– annual turnover in construction works
for the years 1996 and 1997 of 500.000
ECU,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least two
projects of a nature and complexity compa-

rable to the tendered works during the last
three years.

2. Tender Dossier
Tender dossier may be obtained from the

address bellow upon payment of a nonre-
fundable fee of 25.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible curren-
cy. Payments in SIT should be made by bank
transfer to the bank account No.
51540-603-32244 while foreign currency
payments should be made to the account at
Gorenjska banka d.d. Kranj, S.W.I.F.T. code
GORE SI 2X. with a notice “for tender dossi-
er“. Submission of payment certificate will
allow tenderer to obtain tender dossier. Only
parties purchasing the tender dossier will be
eligible to submit their tenders.

Tender documents in English and Slov-
ene language may be obtained at the Triglav
national park, Kidričeva 2, 4260 Bled, from
27 of March 1998 to 5 of May 1998, each
working day from 7.00 am to 3.00 p.m.
(local time).

Interested tenderers may obtain further
information or inspect drawings at the same
address: Triglav national park, Kidričeva 2,
4260 BLED.

Clarification meeting will take place on
15 of May Mlocal time in 10.00 a.m. Pocar
farmstead in Zgornja Radovna.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corre-
sponding to 2% (two percent) of the Tender-
ers bid in Slovenian Tolars or equivalent in
convertible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by 6 of May 1998, at the
latest by 3.00 p.m. (local time) to the ad-
dress: Triglav national park, Kidričeva 2,
4260 Bled, with a notice  “Don’t open -
Pocar farmstead“. The tenders will be
opened in public session on 17 of May, at
1.00 p.m. local time at the some address.

Only one tenderers representative sub-
mitting the power of attorney may attend the
opening session. The opening of tenders will
follow PHARE regulations for opening ses-
sions.

Ministry of environment
and Physical

Ob-1409

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, za projekt Triglavski narodni park,
SL-9506.2.02-1, ki ga financira Evropska
skupnost iz sredstev Phare v okviru progra-
ma prekomejnega sodelovanja med Sloveni-
jo in Italijo objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za nadgradnjo

informacijske infrastrukture glavne
pisarne Triglavskega narodnega parka

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic programa
PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki do-
bavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme za

nadgradnjo informacijske infrastrukture glav-
ne pisarne Triglavskega narodnega parka,
Kidričeva 2, Bled.

Ponudniki se lahko prijavijo le na razpis v
celoti. Ponudba mora popolnoma ustrezati
opisu v tehničnih specifikacijah.
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Naročnik si, na podlagi ponujenih cen po
enoti, pridržuje pravico spremembe obsega
kupljenega blaga za 15% več ali manj od
količin, ki so predvidene v razpisu.

Oprema se dostavi na naslov: Triglavski
narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Slo-
venija.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo nasled-

nji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o

nakupu
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe

o nakupu
3. tehnične specifikacije
4. predračun
5. splošna pravila za ponudnike in skle-

nitev pogodbe o nakupu (v angleščini in slo-
venščini)

(Analiza obstoječega sistema informacijske
infrastrukture je priložena le informativno).

Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-
sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na naslo-
vu: Triglavski narodni park, Kidričeva 2, 4260
Bled, Slovenija, fax: +386 64 77408 tel:
+386 64 741 188, kontaktna oseba: Jure
Dobravec.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov
za razpisno dokumentacijo morajo prispeti
priporočeno na zgoraj omenjeni naslov naj-
kasneje v roku 14 dni od dneva objave tega
obvestila v Uradnem listu RS.

Za ponudnike bo organiziran informativni
sestanek dne 15. 4. 1998 ob 11. uri po
lokalnem času na istem naslovu.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostav-

ljene najkasneje do 8. 5. 1998 do 15. ure
po lokalnem času na naslov: Triglavski na-
rodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Sloveni-
ja, s pripisom “ Ne odpiraj - Supply “.

Odpiranje ponudb bo 11. 5. 1998 ob
10. uri po lokalnem času na istem naslovu.

Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika s pismenim poobla-
stilom.

Celotni postopek javnega razpisa in izbire
dobavitelja bo opravljen po pravilih PHARE.

Ministrstvo za okolje in prostor

The Republic of Slovenia, Ministry of Envi-
ronment and Physical Planning for the project
Triglav National Park, SL-9506.02.02-1 fi-
nanced from PHARE funds in the framework
of Cross-border Cooperation Programme be-
tween Slovenia and Italy, issues this

Invitation to Public Tender
for the Provision of Equipment for the
Information Infrastructure Upgrade at

the Triglav National Park Office
Participation is open on equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe. Supplies
must originate from those countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment for the
information infrastructure upgrade at Triglav
national park office, Kidričeva 2, Bled.

Any tenderer may tender only for all of the
goods. The supplies tendered must fully con-
form with the detailed description as set out
in the Technical Specifications.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price

tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.

The supplies must be delivered to the
following address: Triglavski narodni park,
Kidričeva 2, 4260 Bled, Slovenia.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts
3. Technical Specifications
4. Schedule of Prices
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts [in English
and Slovene language]

[Analysis of existing Information Infrastruc-
ture System is attached for information only]

These documents constitute the complete
tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from: Triglavski nar-
odni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Slovenia,
Fax: +386 64 77408 Tel.: +386 64 741
188, contact person: Jure Dobravec.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 14 days after
publication of this announcement in the Offi-
cial Gazette at the latest.

Clarification meeting will be held on 15. 4.
1998 at 11.00 a.m. local time at the same
address.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at

the latest, on 08.05. 1998, at 3.00 p.m.
local time, at: Triglavski narodni park, Kid-
ričeva 2, 4260 Bled, Slovenia, with a notice
“Dont open - Supply“.

The tenders will be opened in public ses-
sion on 11. 5.1998, at 10.00 a.m. local
time at the same address.

Only one tenderer´s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend the
opening session.

The complete procurement procedure
will follow PHARE regulations.

Ministry of Environment
and Physical Planning

Ob-1353
Splošna bolnišnica Maribor in Inženirska

zbornica Slovenije, Sekcija arhitektov, urba-
nistov in krajinskih arhitektov v sodelovanju z
Društvom arhitektov Maribor, razpisujeta

javni, anonimni, republiški arhitektonski
natečaj za celostno ureditev objekta

novega oddelka za psihiatrijo v
Mariboru, z okolico in medicinsko

funkcionalnimi rešitvami
Namen natečaja je pridobiti idejno pro-

jektno, arhitekturno urbanistično funkcional-
na rešitev za izgradnjo novega oddelka za
psihiatrijo Splošne bolnišnice Maribor na lo-
kaciji S 16 med Ljubljansko ul. in Ul. Ob
železnici, staro Tržaško cesto in Plečnikovo
ulico.

Natečaj je republiški javni po udeležbi,
anonimni po obliki, enostopenjski po stopnji
in arhitekturo projektni po vsebini. Pravico
do udeležbe na natečaju imajo vse civilne in
pravne osebe, ki imajo na dan objave razpisa
natečaja stalno bivališče v Republiki Sloveniji
in so njeni državljani.

Razpisovalec bo nagrajenim elaboratom
podelil naslednje nagrade v neto zneskih:

1. nagrada – 1,200.000 SIT,
2. nagrada – 750.000 SIT,
3. nagrada – 500.000 SIT.
Ocenjevalna komisija lahko odloči, da se

natečajno delo, ki ni bilo nagrajeno, a v posa-
meznih elementih predstavlja uspešno reši-
tev, odkupi, za kar je predviden znesek
600.000 SIT, toda največ 300.000 SIT za
posamezno natečajno delo. Udeleženci nate-
čaja, ki bodo zadostili natečajnim pogojem z
zadovoljivo strokovno in tehnično izvedbo, bo-
do prejeli odškodnino v vrednosti 80.000 SIT.

Ocenjevalno komisijo (žirijo) sestavljajo:
1. Gregor Pivec, dr. med., direktor SBM,

predsednik,
2. Martin Munda, dipl. inž., SBM,
3. Edvard Žak, dipl. inž., SBM,
4. prod. Stanko Kristl, dipl. inž., arh., IZS,
5. Edo Jalšovec, dipl. inž. arh., DAM,
6. Janko Zadravec, dipl. inž. arh., DAM,
7. Maruša Zorec, dipl. inž. arh., DAM.
Poročevalec natečaja:
1. Ivo Žnidaršič, dipl. inž. arh., DAM.
Strokovno komisijo sestavljajo:
1. Viktorija Frangež-Žigon, dr. med.,

SBM,
2. prim. Rudi Turk, dr. med., SBM,
3. Milan Večernik, inž., SBM.
Udeleženci sodelujejo na natečaju na pod-

lagi natečajnega gradiva, ki ga lahko prevza-
mejo na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor,
Investicijski biro, Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/303-351; s predhodno izkazanim plači-
lom 10.000 SIT, na ŽR Splošne bolnišnice
Maribor, št. 51800-603-33486. Podatki o
prevzemnikih natečajnega gradiva niso javni.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do 5. 4. 1998 do
13. ure.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov je
torek, 26. 5. 1998 do 12. uri, osebno, v
tajništvo Investicijskega biroja SBM (zgornji
naslov). Dela, ki ne bodo oddana na naslovu
ali bodo oddana kasneje, ne bodo ocenjeva-
na in ne upoštevana.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1/98 Ob-1350
Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.,

Maribor, Jadranska c. 28, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb potencialnih
soinvestitorjev za razvoj sočasne
proizvodnje električne in toplotne

energije na lokaciji Javnega podjetja
Toplotne oskrbe, d.o.o., Maribor

1. Javno podjetje Toplotna oskrba,
d.o.o., Maribor (TOM, d.o.o.) je podjetje za
proizvodnjo in distribucijo toplote za daljin-
sko ogrevanje v mestu Mariboru.

2. Namen razpisa je izbrati strateškega
partnerja za razvoj projekta neodvisne soča-
sne proizvodnje električne in toplotne ener-
gije.

3. TOM, d.o.o., pripravlja izgradnjo plin-
ske kogeneracijske naprave, ki bi se zgradila
na obstoječi lokaciji TOM, d.o.o., v Maribo-
ru. Predlagana naprava bi imela maksimalno
električno moč 58 MW (termična moč 39
MW), kar bi znašalo skupaj z obstoječimi
proizvodnimi napravami 142 MW toplotne
moči. Izdelana je tehnična in ekonomska štu-
dija predlaganega koncepta ter pridobljena
pisma o nameri kupca za elektriko, toplotno
in dobavitelja zemeljskega plina.

4. Projekt je podrobno opisan v informa-
cijski dokumentaciji (Information Memoran-
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dum – IM), ki jo je pripravila mednarodna
konzultantska organizacija.

5. Ponudniki lahko oblikujejo ponudbo
sami ali v konzorciju.

6. Razpisno dokumentacijo v angleškem
jeziku, ki obsega informacijsko dokumenta-
cijo (IM) ter razpisne pogoje (Request for
Proposals – RFP) lahko potencialni soinve-
stitorji pridobijo vsak delovni dan od 8. do
13. ure v TOM, d.o.o., Jadranska c. 28,
2000 Maribor, Slovenija (Fax: +386 62 301
711, tel. +386 62 301 181) na podlagi pred-
hodno podpisanega sporazuma o varovanju
podatkov, ki ga bo predložil TOM, d.o.o.
Razpisno dokumentacijo lahko pridobijo po
kurirju ali z osebnim dvigom. Potencialni soin-
vestitorji bodo lahko pridobili podrobnejše
podatke o TOM, d.o.o. in opravili ogled loka-
cije na podlagi dogovora s predstavnikom
TOM, d.o.o.

7. Cena razpisne dokumentacije (RFP in
IM) je ustrezna protivrednost 1000 ECU, ki
se poravna na žiro račun TOM, d.o.o., Mari-
bor pri Agenciji za plačilni promet Maribor,
št. 51800-601-16780 oziroma za prilive iz
tujine pri ABANKA, d.d., Ljubljana, 1517
Ljubljana, SWIFT koda ABAN SI 2X konto
27620-5107199.

8. Rok za oddajo ponudb je 5. junij 1998
do 10. ure v TOM, d.o.o.

9. Predponudbena konferenca bo orga-
nizirana 4. maja 1998 ob 10. uri v prostorih
TOM, d.o.o., v Mariboru.

10. Izbrani potencialni soinvestitor bo po-
vabljen na pogajanja v začetku julija 1998.

Javno podjetje
Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

Ob-1405
Na podlagi pravilnika o postopku javnega

razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbi-
re koncesionarja (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 19/96) in odloka o vzdrževanju
javne razsvetljave in prometne signalizacije
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 29/97)
objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe

vzdrževanja javne razsvetljave in
prometne signalizacije na področju

Občine Mengeš
1. Koncendent: Občina Mengeš, Sloven-

ska cesta 30, Mengeš.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospo-

darske javne službe »Vzdrževanje javne raz-
svetljave in prometne signalizacije«, ki obse-
ga zamenjavo svetil in svetilk, zamenjavo dro-
gov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma
zamenjava sestavnih delov, čiščenje oziro-
ma redno vzdrževanje (obnova in vzdrževal-
na dela) na drogovih svetil oziroma drugih
naprav, investicije na objektih in napravah,
vzpostavitev in vodenje katastra in kontrolne
knjige, izvedba novoletne okrasitve in drugih
okrasitev po naročilu in v skladu s progra-
mom Občine Mengeš, izvedba dodatnih
obremenitev na objektih in napravah, elektri-
čarska dela, povezana z zagotavljanjem var-
nosti delovanja (ozemljitve), druga električar-
ska dela, povezana z delovanjem svetil in
naprav, dajanje soglasij v zvezi z javno raz-
svetljavo, reden nadzor nad delovanjem in
vzdrževanjem naprav, ki sodijo v javno raz-
svetljavo in prometno signalizacijo in druge
storitve, ki jih določa zakon.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Mengeš. Razpisana koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklene za določeni čas, za dobo 4
let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da predloži svoj bonitetni izkaz;
– da zaposluje zadostno število strokov-

no usposobljenih kadrov s področja dejav-
nosti;

– da je strokovno in kadrovsko usposob-
ljen za vzpostavitev in vodenje katastra javne
službe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi
pripravami za njegovo vodenje;

– da predloži svoja priporočila;
– da v nominalnih zneskih predloži cenik

svojih storitev;
– da se obveže zavarovati proti odgovor-

nosti za škodo, ki bi jo on ali njegovi zaposle-
ni lahko povzročili tretjim osebam;

– da zagotavlja interventno izvajanje jav-
ne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času 24 ur na dan;

– da poda izjavo, da se strinja z vsemi
določili koncesijskega akta.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz pred-

hodne točke;
– cenik storitev pri vzdrževanju javne raz-

svetljave in prometne signalizacije;
– reference;
– dokazila o finančni boniteti.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa;
– cena;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v ponedeljek, sredo in petek od
8. do 12. ure, v prostorih Občine Mengeš,
referat za infrastrukturo, Slovenska cesta 30,
Mengeš. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pri g. Frletu, tel. 737-081. Odkupnina za
razpisno dokumentacijo znaša 1.000 SIT,
plačljivo v gotovini ali z virmanom na žiro
račun št. 50120-630-810251 – proračun
Občine Mengeš – razpis –  »koncesija javna
razsvetljava«.

9. Pismene ponudbe z zahtevanimi doka-
zili morajo biti oddane do 29. 4. 1998 do
12. ure, v zapečateni kuverti z naslovom Ob-
čine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, s pripisom: »Javni razpis – Ne odpi-
raj« in »Koncesija javna razsvetljava in pro-
metna signalizacija«.

Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane
le pravilno opremljene in popolne ponudbe,
ki bodo na naslov koncendenta prispele do
vključno 30 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 10. uri, v prostorih Občine Mengeš. Vse
nepravilno vložene in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi po pravnomočnosti
sklenjena koncesijska pogodba.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

V primeru, da na razpis ne prispe zadost-
no število veljavnih ponudb, se javni razpis
ponovi.

Občina Mengeš

Ob-1406

Mednarodni javni razpis
za izbiro najprimernejšega izvajalca za

gradnjo čistilne naprave za čiščenje
gnojevke na ključ na prašičji farmi

Podgrad
1. Investitor: Prašičereja Podgrad, d.d.,

Podgrad 38, Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najprimernej-

šega izvajalca za gradnjo čistilne naprave na
ključ. Dnevna količina gnojevke znaša ca.
70 m3.

3. Dvig razpisne dokumentacije: na med-
narodni javni razpis se lahko prijavijo ponud-
niki iz vseh držav.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri podjetju Glas 2000, d.d., Parti-
zanska 3-5, Maribor (tel. 062/229-8640,
faks 062/229-8641). Cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT (plačljivo na ŽR št.
51800-601-113975). Kontaktna oseba za
informacije je Tomaž Orešič, dipl. inž.

4. Ponudba mora upoštevati splošne, ko-
mercialne in tehnične razpisne pogoje.

5. Rok za dostavo ponudb in odpiranje
ponudb: rok za dostavo ponudb je 45 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Glas 2000, d.d., Partizanska
3-5, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj –
ponudba za čistilno napravo Podgrad«. Ko-
misijsko odpiranje ponudb bo v roku 5 dni
po roku za oddajo ponudb.

6. Veljavnost ponudb mora znašati 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

International Open Biding Invitation
for Selection of Most Suitable Offer for a
Pig Farm Waste Water Treatment Plant

on Pig Farm Podgrad on a Turn-key
Basis

1. Purchaser: Prašičereja Podgrad, d.d.,
Podgrad 38, Gornja Radgona.

2. Subject of announcement: selection of
most suitable offer for a turn-key project for
pig farm waste water treatment plant on Pig
farm Podgrad. Daily amount of waste water
is about 70 m3.

3. Documentation holding up: On this in-
ternational invitation are allowed to bid bid-
ders from all countries.

Bidders may collet bidding documentation
at Glas 2000, d.d., Partizanska 3-5, Maribor
(tel. +386 62 229-8640, fax +386 62
229-8641). Price of tender specification is
10.000 SIT (acc. No. 51800-601-113975).
Contact person, responsible for all informa-
tion is Tomaž Orešič, dipl. ing.

4. Offer must consider general, commer-
cial and technical conditions.

5. Time limit: Time limit for offer delivery
is 45 days until 12.00 a.m. after announce-
ment in Uradni list RS on address Glas 2000,
d.d., Partizanska 3-5, 2000 Maribor, with
label »Do not open – Offer for waste water
plant Podgrad«. Official offer opening will be
within five days after closing date.

6. Validity of the offers must be 90 days
from official opening of the offers.

Prašičereja Podgrad, d.d.,
Gornja Radgona
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-16

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, podjetje
Tekstilna tovarna Okroglica, p.o., Volč-
ja Draga, s sedežem Dombrava 1, Volč-
ja Draga, objavlja podaljšanje roka za vpla-
čilo delnic interne razdelitve in notranjega
odkupa.

Tekstilna tovarna Okroglica, p.o., Volč-
ja Draga, s sedežem Dombrava 1, s tem
javnim pozivom poziva upravičence, tj. za-
poslene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v nadaljnjem roku 15 dni po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu
Dnevnik ter na oglasni deski podjetja, vpi-
šejo delnice, ki se bodo vodile v demate-
rializirani obliki, v zameno za lastniške cer-
tifikate in potrdila za neizplačane plače.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic podjetja, bo presežek certifi-
katov in potrdil proporcionalno uporabljen
za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski,
razpisala nov, 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju.

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo dne 27. 3.
1996, z odločbo št. LP 01302/1996-NGT,
do podaljšanja roka za vplačilo delnic pa je
prišlo iz razloga, ker je podjetje pridobilo
soglasje k izdaji potrdil delavcem na podlagi
neizplačanega dela neto osnovnih plač šele
2. 2. 1998.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 23, dne 29. IV. 1996 in
časopisu Slovenec dne 20. 4. 1996.

Že predloženi certifikati in nakazila po
prvem pozivu se upoštevajo brez priglasi-
tve tudi v tem pozivu.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja so na voljo pri direktorju podjetja Ev-
genu Keteju po tel. 065/553-011, vsak
dan od 8. do 10. ure, ali računovodkinji
podjetja Barbari Birsa na isti tel. št.

Tekstilna tovarna Okroglica, p.o.,
Volčja Draga

Objave
delniških družb

Ob-1401
V skladu s 1. in 4. odstavkom 485. čle-

na, v zvezi s 1. odstavkom 10. člena zakona
o gospodarskih družbah in na osnovi preje-
tega obvestila o prodaji delnic

objavljamo,

da je BLURENT, d.o.o., Ljubljana, Šara-
novičeva 12, lastnik in imetnik 8.572 na-
vadnih imenskih delnic družbe, kar pred-
stavlja 40% osnovnega kapitala družbe in
enak odstotek glasovalnih pravic.

Bistra, d.d., Škofja Loka

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 23/98 Ob-1372

Uprava delniške družbe Vodnogospodar-
skega biroja Maribor, d.d., na podlagi skle-
pa 5. seje nadzornega sveta družbe

preklicuje

sklic 3. zasedanja skupščine delniške
družbe Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., sklicano za dne 15. 4. 1998, ob 10.
uri, na sedežu družbe v Mariboru, Glavni
trg 19/c.

Vodnogospodarski biro
Maribor, d.d.

uprava

Ob-1373

Začasna uprava delniške družbe Iskra –
Sistemi za avtomatizacijo procesov, d.d.,
Ljubljana, objavlja

popravek
teksta za 1. sejo skupščine, objavljene-

ga v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 20. 3.
1998.

Zaradi boljše informiranosti delničarjev
objavljamo dopolnitve predloga sklepa k 7.
točki sklica skupščine tako, da se predlog
sklepa v celoti glasi:

Ugotovljeni dobiček iz let 1993, 1994 in
1995 v revalorizirani višini 97,803.589,73
SIT, se uporabi za pokrivanje izgube v reva-
lorizirani višini 161,815.544,93 SIT, kot je
bila ugotovljena v zaključnem računu za leto
1996: preostanek izgube tega leta v višini
64,011.955,20 SIT pa se krije v breme
rezerv.

Iskra – Sistemi za avtomatizacijo
procesov, d.d., Ljubljana

začasna uprava

Št. 193 Ob-1317

Na podlagi določila 22. člena statuta del-
niške družbe Marina Portorož, turistično

podjetje, d.d., uprava in nadzorni svet del-
niške družbe sklicujeta

3. sejo skupščine
delniške družbe Marina Portorož, d.d.,

ki bo v torek, 21. 4. 1998, ob 11. uri, v
prostorih Avditorija, Senčna pot 10, Porto-
rož.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov, imenovanje notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika.

Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh,
za preštevalce glasov se določi Ireno Ka-
stelic in Danico Dodič, za sestavo notar-
skega zapisnika skupščine se določi no-
tarka Mojca Tavčar Pasar iz Pirana, Bolniš-
ka 1.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega ka-
pitala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
Potrdi se predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev
predsednika skupščine, določitev prešte-
valcev glasov, imenovanje notarja za sesta-
vo notarskega zapisnika.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Obravnava in sprejem poročila di-

rektorja, mnenja nadzornega sveta in revi-
zijskega poročila o poslovanju delniške
družbe v letu 1997.

5. Sprejem sklepa o uporabi čistega
dobička delniške družbe.

6. Sprejem sklepa o imenovanju re-
vizorja delniške družbe za leto 1998.

7. Obravnava vprašanj in pobud del-
ničarjev.

4. Obravnava in sprejem poročila direk-
torja, mnenja nadzornega sveta in revizij-
skega poročila o poslovanju delniške druž-
be v letu 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– sprejme se poročilo direktorja o po-
slovanju delniške družbe v letu 1997,

– sprejme se mnenje nadzornega sveta
delniške družbe o poročilu o poslovanju
delniške družbe v letu 1997,

– sprejme se revizijsko poročilo revizij-
ske hiše Start – Revizijska hiša, d.o.o.

5. Sprejem sklepa o uporabi čistega do-
bička delniške družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za izplačilo dividend se uporabijo
sredstva revalorizacije dobička 1993 in
1994 v višini 5,807.311,64 SIT, ter neraz-
porejeni čisti dobiček leta 1995 v višini
99,673.840,36 SIT, skupaj v višini
105,481.152 SIT, kar znaša 336 SIT za
eno delnico in se izplačajo delničarjem,
katerih delnice bodo na dan 23. 4. 1998
vpisane v registru Klirinško depotne druž-
be (KDD).

Iz sredstev nerazporejenega čistega do-
bička 1995. leta se izplača nagrada upravi
delniške družbe v višini 5,200.000 SIT
bruto.
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Iz sredstev nerazporejenega čistega
dobička 1995. leta se izplača nagrada čla-
nom nadzornega sveta delniške družbe v
višini 1,800.000 SIT bruto.

Čisti dobiček delniške družbe iz poslo-
vanja v letu 1997 znaša 178,180.832,70
SIT in ostane nerazporejen.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za iz-
delavo revizijskega poročila računovodskih
izkazov za leto 1998 se imenuje revizijsko
hišo Start – Revizijska hiša, d.o.o.

7. Obravnava vprašanj in pobud delni-
čarjev.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za torek, 21. apri-

la 1998, s pričetkom ob 11. uri. Če ob
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za to-
rek, 21. aprila 1998 ob 12. uri. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 10. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine, do pričetka seje skupščine. Gla-
sovnice se bodo delile udeleženim delni-
čarjem, zastopnikom ali pooblaščencem, do
pričetka seje skupščine pod spodaj nave-
denimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine
3. seje skupščine delniške družbe Mari-

na Portorož, turistično podjetje, d.d., se lah-
ko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih
delnice delniške družbe so vknjižene na ra-
čunu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinški depotni družbi (KDD), zakoniti za-
stopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom ob predložitvi dokazov o
zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali poob-
laščenec enega ali več delničarjev), vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisni
prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če prispe na sedež družbe naj-
manj 3 dni pred dnem skupščine, pri čemer
se šteje dan zasedanja v torek.

Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične

osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za prav-
ne osebe pa ime in priimek in naslov za-
stopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mo-
ra pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik, ob predložitvi privolitve pristoj-
nega Centra za socialno delo.

Gradiva ter predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda so na vpogled
na sedežu družbe v Portorožu, Cesta soli-
narjev 8, v času od 20. 3. 1998 dalje, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, ali po tel.
066/471-313; odgovorna oseba za daja-
nje podatkov je Irena Kastelic.

Marina Portorož
turistično podjetje, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-1319
Na podlagi določil statuta družbe Tima

holding, d.d., Maribor, Svetozarevska 10,
v.d. direktorja družbe sklicuje sejo

skupščine družbe,
ki bo v torek, 5. maja 1998, ob 13. uri, v

prostorih Veletrgovina Vema, export-import,
d.d., Maribor, Tržaška cesta 65.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, zapisnikar in notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
4. Obravnava in sprejem informacije o

poteku sanacije družbe in potrditev doseda-
njih aktivnosti uprave.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o poteku sanacije družbe in po-
trdijo se dosedanje aktivnosti uprave.

5. Obravnava in sprejetje sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1992.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po
predhodnem pozitivnem mnenju UO skupš-
čina sprejme sklep, da se izguba iz leta
1992 pokrije v breme kapitala v skladu z 2.
točko 68. člena zakona o gospodarskih
družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino, skupaj z besedi-
lom statuta, bo na vpogled na sedežu druž-
be v Mariboru, Svetozarevska 10 – vsak
delovnik od 8. do 12. ure. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi
istega dne ob 14. uri, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Tima Holding
v. d. direktorja

Ob-1320

Uprava delniške družbe Jasna turizem,
Kranjska Gora, Vršiška 41, sklicuje

4. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 21. aprila 1998, ob 14.30,

v prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčno-

sti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagana

delovna telesa.
3. Potrditev predlaganega dnevnega re-

da.
Predlog sklepa: predlagani dnevni red

se potrdi.
4. Potrditev in sprejem letnega poročila

za leto 1997.

Predlog sklepa: predloženo poslovno
poročilo za leto 1997 se potrdi in sprejme.

5. Potrditev delitve dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: potrdi se predlog deli-
tve dobička za leto 1997.

6. Vprašanja delničarjev.
Navodila za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji oziroma njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, ki so dne 21. 3. 1998
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
najaviti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 18. 4. 1998. Pra-
vilno izpolnjena pooblastila zastopnikom mo-
rajo biti na sedežu družbe najkasneje do
18. 4. 1998.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 21. 4. 1998, ob 15. uri, v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta od 14. ure dalje. V tem času lahko delni-
čarji prevzamejo glasovnice. Prosimo delni-
čarje, da na sejo pridejo pravočasno.

Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.

Gradivo k 4. in 5. točki dnevnega reda je
na vpogled od ponedeljka do petka, od 9.
do 11. ure, v hotelu Kompas v Kranjski
Gori.

Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora
direktor podjetja

Ob-1374
Uprava družbe Julon, d.d., na podlagi

člena 15.5.4. statuta družbe sklicuje

4. redno letno skupščino
delniške družbe Julon, d.d.,

ki bo v četrtek, 30. aprila 1998, ob 15.
uri v sejni sobi na sedežu družbe Julon,
d.d., v V. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

predsednik nadzornega sveta dr. Edi Kraus,
skladno s 15.7.1. točko statuta družbe,

– imenovanje dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa,
– sporočilo predsednika skupščine.
2. Letno poročilo o poslovanju in razpo-

reditev ugotovljenega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 s soglasjem nad-
zornega sveta, iz katerega je razvidno, da je
rezultat poslovanja dobiček v višini
614,487.539,57 SIT.

Ugotovljen dobiček se skladno s predlo-
gom uprave in nadzornega sveta, v celoti
razporedi v rezervni sklad.

Ugotovljeni dobiček za leto 1997 se raz-
poredi na zgoraj navedeno postavko na dan
31. 12. 1997.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba EOS
Revizija.

4. Spremembe statuta.
Statut se spremeni v 13.4. in 15.5.5.

točkah.
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Razne objave

Št. 902-2/98 Ob-1351
Na podlagi 12. člena zakona o Prešer-

novi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91-I) Upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja

vabilo
za predlaganje kandidatov za

Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejme-
jo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniš-
kimi dosežki ali s svojim življenjskim de-

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-1392
Ime javnega glasila: Moja skrivnost, Re-

vija za vse...
Izdajatelj: M’TAJ, časopisno, založniško,

marketinško podjetje, d.o.o., Komenskega
10, Ljubljana.

Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v kadrovski
službi družbe Julon, d.d., vsak delovni dan
od 30. 3. 1998 naprej, med 8.30 in 11.
uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic G osebno ali po svojih pooblaš-
čenih oziroma zakonitih zastopnikih.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu Julon, d.d., Ljub-
ljana, Letališka cesta 15.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo v
zameno za vabilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 16. uri) pa je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.

Julon, d.d.
uprava družbe

Ob-1375

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Deloza, družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze, d.d.,

4. sejo skupščine
delniške družbe Deloza, d.d., Zagorje

ob Savi, Cesta zmage 7,
dne 30. 4. 1998 na sedežu družbe v

Zagorju, v jedilnici Deloze, d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob 17. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev ude-
ležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega
reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in no-
tarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potr-
di dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me pokrivanje izgube za leto 1997 v pred-
loženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu nadzornega sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vse gradivo in informacije o skupščini so

delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o

lastništvu delnic oziroma pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine; to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo
je do 27. 4. 1998.

Prijava je možna le po pošti oziroma
telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti
tudi priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na sezna-
mu udeležencev in prevzeti glasovalne li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza, d.d.
direktor družbe

Št. 17/98 Ob-1447
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točke 9.3.3. statuta del-
niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d., skli-
cuje uprava družbe

V. skupščino
delniške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.,

ki bo 28. 4. 1998, ob 12. uri, na sede-
žu družbe v Mariboru, Dvořakova 10/č, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje povabljeni notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red.

3. Pregled zapisnika IV. seje skupščine.
4. Spremembe in dopolnitve statuta del-

niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagane spremembe in dopolnitve sta-
tuta delniške družbe Frizerstvo Maribor,
d.d.

5. Letno poročilo uprave za leto 1997
(nerevidirano poslovno poročilo za leto
1997) in mnenje nadzornega sveta o tem
poročilu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za leto 1997 (nerevidi-
rano poslovno poročilo za leto 1997) in
zavrne mnenje nadzornega sveta delniške
družbe Frizerstvo Maribor, d.d., o tem po-
ročilu.

6. Glasovanje o zaupnici upravi delniš-
ke družbe Frizerstvo Maribor, d.d.

Predlog sklepa: upravi delniške družbe
Frizerstvo Maribor, d.d., se izreče zaupni-
ca.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta
delniške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.

Predlog sklepa: razreši se predlagani
član nadzornega sveta.

8. Izvolitev – imenovanje člana nadzor-
nega sveta delniške družbe Frizerstvo Ma-
ribor, d.d.

Predlog sklepa: izvoli – imenuje se
predlagani član nadzornega sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdi-
lom o lastništvu delnic. Pooblastilo ne za-
stopanje na skupščini je potrebno deponi-
rati na sedežu družbe, vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo za po-
trebno overiti pri notarju. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora najaviti udelež-
bo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, v pisni obliki.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne li-
stiče, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 20. 4. do 24. 4. 1998, med
12. in 14. uro, na sedežu družbe Dvořako-
va 10/č, Maribor, pri Cafnik, tel. 303-251.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno s priporo-
čeno pošiljko sporočijo v sedmih dneh od
dne objave sklica ter s tem omogočijo upra-
vi in nadzornemu svetu pravočasno pripra-
vo njunih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina spet sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Frizerstvo Maribor, d.d.
uprava
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lom trajno obogatili slovensko kulturno za-
kladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umet-
niške dosežke, ki so bili javnosti predstav-
ljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in
pomenijo obogatitev slovenske kulturne za-
kladnice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko pred-
lagajo posamezniki in pravne osebe.

3. Prijava s predlogom za nagrado mo-
ra vsebovati:

– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma živ-

ljenjskem opusu, predlaganem za nagra-
do, z navedbo objave, razstave ali  izved-
be,

– tehtno utemeljitev predloga, po mož-
nosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, ka-
talog, kaseta...).

Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal prijave s predlogi za nagrade za
leto 1998 do 10. novembra 1998, na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov
sklad, Ljubljana, Cankarjeva 5.

Prijave, ki bodo prišle po tem roku, se
bodo obravnavale v postopku za podelitev
nagrad v letu 2000.

Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad

predsednik upravnega odbora

Ob-1428
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-

ljana, Slovenska 41, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje so: pisarniški pro-
stori v 3A etaži posl. objekta Dimičeva 9,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 226/7 –
stavbišče s posl. stavbo 692 m2 in parc.
št. 226/10 – dvorišče 1.941 m2, vse k.o.
Bežigrad, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri, vse v bruto izmeri 286 m2.

2. Javna dražba bo 16. 4. 1998 ob 9.
uri, na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljublja-
na, v sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepre-
mičnine v 3A etaži je 729.300 DEM, plač-
ljivo v SIT, preračunano iz DEM po sred-
njem tečaju za DEM Banke Slovenije, ve-
ljavnem na dan plačila.

Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 400.000

SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino plačati:

40% najkasneje do 15. 5. 1998 (upo-
števana varščina),

30% najkasneje do 15. 9. 1998,
20% najkasneje do 15. 11. 1998,
10% 15 dni pred vselitvijio.
Odložena plačila bo kupec zavaroval z

zanesljivim zavarovanjem plačila, ki ga bo
določil prodajalec v pogodbi.

Rok izpraznitve bo določen v kupopro-
dajni pogodbi.

Prostori se prodajajo v obstoječem sta-
nju in adaptirani po PGD-PZI projektni do-
kumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Sadar
in Vuga arhitekti.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fi-
zične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodne-
ga registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe na
žiro račun št. GZS 50101-637-58127, pri
Agenciji RS za plačilni promet, podružnica
Ljubljana. Plačilo varščine morajo dražitelji
pred pričetkom javne dražbe dokazati s pred-
ložitvijo potrjenega virmanskega naloga ali
potrjene položnice o vplačani varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varšči-
na ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.

11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – us-
pešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupopro-
dajni pogodbi.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 7. do 13. ure, na sedežu
GZS, po predhodnem telefonskem dogo-
voru z Benčanom 126-43-31.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-1352
Edini družbenik družbe Multichoice,

d.o.o., Ljubljana, je v vlogi skupščine druž-
be dne 21. 1. 1998 sprejel sklep o likvida-
ciji družbe Multichoice, podjetje za poslo-
vodske storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 156. Na podlagi navedenega sklepa
se je likvidacijski postopek uvedel z dnem
27. 2. 1998.

Sklep skupščine o likvidaciji je vpisan v
sodni register pri vl. št. 1/25430/00, s skle-
pom Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
98/01188 z dne 6. 3. 1998.

V skladu z določili 381. člena ZGD likvi-
dacijski upravitelj odvetnik Pavle Pensa ob-
javlja

poziv upnikom
družbe Multichoice, d.o.o., Ljubljana, v

likvidaciji, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve z vlogo in
dokazili likvidacijskemu upravitelju na na-
slov: Odvetnik Pavle Pensa, Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana, z oznako »prijava terjatev«.

Multichoice, d.o.o., Ljubljana
v likvidaciji

Odvetnik Pavle Pensa
Likvidacijski upravitelj

Ob-1354
GOP Trnovo, d.o.o., v likvidaciji, Mirje

2, Ljubljana, objavlja
javni razpis

z zbiranjem ponudb za prodajo
osnovnih sredstev družbe,

ki obsega:
1. Nepremičnine k.o. Trnovsko pred-

mestje, pod vl. št. 3823, ki obsega parc.
št. 508/3 – skladišče 200 m2, 508/4 –
skladišče 176 m2, 508/5 – skladišče
163 m2, 508/2 – dvorišče 3608 m2 in
stavbišče 527 m2, ter del parc. št. 505/1
– dovozna pot v izmeri 464 m2. Vse ne-
premičnine so obremenjene s hipoteko.

2. Premično premoženje v celotnem
paketu v obsegu, razvidnim iz specifika-
cije, ki je objavljena na oglasni deski
družbe, na lokaciji Cesta dveh cesarjev
170 A, ki obsega 527 pozicij.

Izhodiščna cena za nakup osnovnih
sredstev pod št. 1 znaša 77,328.005
SIT, za osnovna sredstva pod št. 2 pa
znaša 4,600.446,79 SIT. Prodaja se vrši
po načelu videno – kupljeno. Interesenti
za nakup si osnovna sredstva lahko ogle-
dajo in pridobijo informacije dne 30. 3.
1998, od 8. do 10. ure, na naslovu: Ce-
sta dveh cesarjev 170 A, Ljubljana, pri
likvidacijskem upravitelju Igorju Bončini.

Interesenti za nakup pravne ali fizične
osebe morajo do 11. 4. 1998 vplačati
varščino 20% izhodiščne cene na žiro ra-
čun pri APPRS, št. 50101-690-921032,
GOP Trnovo, d.o.o., v likvidaciji, s skli-
cem – varščina GOP Trnovo. Varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v kupni-
no, ostalim pa brezobrestno vrnjena v ro-
ku do 21. 4. 1998. Do tega dne bodo
ponudniki dobili tudi obvestilo o izboru.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa
izpis iz sodnega registra. Dokumenti ne
smejo biti starejši od 15 dni. V ponudbi
mora biti navedena cena, ki jo je priprav-
ljen ponudnik plačati v roku 5 dni po pod-
pisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po-
godbo skleniti najkasneje v roku 3 dni po
prejemu obvestila o izboru in pozivu na
podpis pogodbe. S tem, ko je določen
ponudnik izbran, se šteje z njegove strani
vplačana varščina kot ara za utrditev ob-
veznosti. Ponudniku, ki se do tega dne
ne bo odzval na podpis pogodbe oziroma
v predpisanem roku ne bo poravnal kup-
nine, bo pogodba razveljavljena in varšči-
na, kot ara, zadržana. Ponudbe, ki so
nižje od izhodiščnih cen, v razpisu ne
bodo upoštevane. Enako se ne bodo
upoštevale nepopolne ponudbe. Najvišji
ponudnik ni obvezno najugodnejši. Pro-
dajalec nima nikakršnih obveznosti do na-
jugodnejših ponudnikov in ni zavezan
sklenitve pogodbe s ponudnikom, ki je
ponudil najvišjo kupnino. Prednost bodo
imeli ponudniki z enkratnim plačilom in
ponudniki, ki ponudijo nakup celotnega
premoženja.

Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici
poslati na naslov: Odvetniška pisarna Mi-
ro Senica, Komenskega 14, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: »Ponudba GOP Trno-
vo«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov v 15 dneh po objavi,



Stran 2650 / Št. 24 / 27. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Adamović Vera, Ptujska ulica 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537748, izdala UE
Ljubljana. s-24059

Ašenberger Ivan, Migojnice 84, Griže,
potni list št. AA 863204, izdala UE Žalec.
p-24094

Bajec Izidor, Bazoviška 5, Nova Gorica,
potni list št. AA 25015, izdala UE Nova
Gorica. g-24225

Begić Šefik, Kersnikova c. 11, Grosup-
lje, potni list št. AA 663574, izdala UE Gro-
suplje. s-24247

to je vključno do 11. 4. 1998. Nepravo-
časnih ponudb se ne bo upoštevalo.

GOP Trnovo, d.o.o., v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Igor Bončina

Št. 67/98 Ob-1381
Grafično embalažno podjetje Tika Tr-

bovlje, d.d., Cesta Tončke Čeče 44, Trbov-
lje, objavlja

javno zbiranje ponudb
za odprodajo

polavtomatske spenjalke gandossi filli
fosati Milano, leto izdelave 1972, tip S.A.
Lampo, tovarniška številka 1809-E, spe-
njalka je opremljena s trakom za odnaša-
nje spetih škatel ter programsko omarico
za nastavljanje tipa DE-CA elektronika.

Cena: 8.000 DEM.
Pismene ponudbe sprejemamo osem

dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov
GEP Tika d.d. Trbovlje, Cesta Tončke Čeč
44, 1420 Trbovlje, s pripisom “Ponudba
za odkup”.

Oprema bo prodana po načelu videno
– kupljeno.

Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo o
nakupu v roku tri dni po izbiri.

Vse dajatve in stroške fizičnega prevze-
ma in odvoza plača kupec.

Za informacije in ogled se obrnite na
Leopolda Majesa (vodja komerciale), vsak
delovnik od 7. do 15. ure.

Grafično embalažno podjetje
Tika Trbovlje, d.d.

Št. 031-1/98 Ob-1453
Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana,
preklicuje službeno izkaznico na ime: inš-
pektor Radinja Borut, zaposlen na Poseb-
nem davčnem uradu, stanujoč v Ljubljani,
Linhartova 17, pod registrsko številko
02466, izdano dne 1. 4. 1997.

Ob-1450

Tugomir Salopek, Ulica talcev 41, Stra-
ža objavlja prenehanje opravljanja dejav-
nosti krovstvo, kleparstvo trgovina, na dan
30. 6. 1998.

Št. 980/98-735 Ob-1402

Banka Celje, d.d., Celje, preklicuje
štampiljko z vsebino: na štampiljki je znak,
ki je sestavljen iz dveh stiliziranih polkro-
gov, ki simbolizirata črki C in B oziroma
kovanec in napis Banka Celje v stilizirani
pisavi univers black, pod črto je številka
79 in napis Banka Celje d.d., Celje.

Ob-1403

Kezele in Murovec, d.n.o., Rusjanov trg
4, Ljubljana, preklicuje žig z vsebino: Ke-
zele  in Murovec d.n.o., Ljubljana.

Ob-1404

Austrochem, d.o.o., Ljubljana, preklicu-
je štampiljko z vsebino: AUSTROCHEM
d.o.o., LJUBLJANA, P.E. IVANČNA GORI-
CA, Mrzlo polje 3.

Ob-1342
Vinag sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg

svobode 3, Maribor, preklicuje depotno po-
trdilo št. II/12 od 18. 3. 1976 na ime Vinag
sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
Maribor – zapečaten omot rezervnih klju-
čev.

Ob-1343
Intereuropa, mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z na-
slednjo vsebino: INTEREUROPA d.d. Filiala
špedicije Maribor 12.

Ob-1344
Copis, fotokopiranje, razmnoževanje,

servis Canon, prodaja biroopreme, d.o.o.,
WTC-TC, Dunajska 158, Ljubljana, prekli-
cuje naročilnice z izjavo od št. 1/98-AT do
št. 50/98-AT, požigosane in podpisane s
strani podjetja Copis, d.o.o., Palmejeva 4,
Ljubljana.

Hutar Branka, Razgledna pot 20, Jese-
nice, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
14-0207/94, z dne 9. 5. 1994. g-24074

Jazbinšek Zlatka, Koroška c. 79, Mari-
bor, preklicuje reprezentativno obrtno do-
volenje št. 019858/0436/00-31/1995.
g-24256

Juraja Bogdan, Sedlarjevo 17a, Buče,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
54-0419/94. p-24026

Medić Ante, Litostrojska cesta 32, Ljub-
ljana, preklicuje obrtno dovolenje št.
27-0671/94, ERO: 5412727, izdano dne
20. 5. 1994. s-24128

Obolnar Boštjan, Lončarska steza 10,
Ljubljana, preklicuje odločbo št.
055662/0010/01-35/1995. s-24216

Pavšič Stanislav, Jelševnik 3, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
05-581/96, mat. št. 5546322, z dne 1. 4.
1996. s-24137

Benedik Katjuša, Zgornje Bitnje 190,
Žabnica, potni list št. BA 447179. s-24011

Benedik Marko, Zgornje Bitnje 283,
Žabnica, potni list št. AA 925713. s-24012

Beton Teodora, Kamna Gorica št. 56,
Kamna Gorica, potni list št. AA 577644,
izdala UE Radovljica. g-24316

Bezjak Andrej, Horvatova 5, Miklavž na
Dravskem polju, potni list št. AA 242287,
izdala UE Maribor. p-24062

Bogataj Janja, Mlaka nad Lušo 2, Polja-
ne, potni list št. BA 545976, izdala UE Škof-
ja Loka. s-24138

Brožič Albin, Gornji Zemon 15, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 419049, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-24232

Cerar Saša, Lužiško srbska 7, Ljubljana,
potni list št. BA 522703. s-24129

Cerić Ismet, Ulica ob vratih 2a, Izola,
potni list št. BA 403861, izdala UE Izola.
g-24309

Coburn Renald, Hrastovlje 3, Koper, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 24757, izdala
UE Koper. p-24034

Coburn Renald, Hrastovlje 3, Koper, pot-
ni list št. BA 299251, izdala UE Velenje.
p-24035

Cokan Aleš, Plešičeva ulica 7, Ljubljana,
potni list št. BA 679948, izdala UE Ljublja-
na. s-24306

Cvetanovski Aleksander, Brodarjev trg
14, Ljubljana, potni list št. AA 562203.
s-24132

Cvetkovič Vesna, Mihalovec 11, Dobo-
va, Brežice, potni list št. AA 142794, izdala
UE Brežice. p-24058

Čančar Zvonimir, Lendavske gorice
239/b, Lendava, potni list št. AA 820247,
izdala UE Lendava. p-24096

Dasko Robert, Pekel 55, Pesnica pri Ma-
riboru, potni list št. BA 535897, izdala UE
Maribor. p-24060

De Andrea Magdalena, Petrovija 77,
Umag, potni list št. AA 502255, izdala UE
Koper. s-24133

Dokl Suzana, Leninova ul. 4, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 34151, izdala UE
Gornja Radgona. p-24089

Dolenc Domen, Praprotno 22, Selca,
potni list št. BA 144234, izdala UE Škofja
Loka. s-24302

Donko Ida, Dragučova 66, Pernica, pot-
ni list št. AA 193562, izdala UE Maribor.
p-24063

Ferlič Stanka, Miklavška c. 19, Hoče,
potni list št. BA 436698, izdala UE Maribor.
p-24059

Gajzer Ivan, Pohorska c. 21, Hoče, pot-
ni list št. BA 434151, izdala UE Maribor.
p-24061

Golubovič Igor, Pot na Fužine 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 737675, izdala UE Ljub-
ljana. s-24180

Gorišek Anton, Nasipi 22, Trbovlje, pot-
ni list št. AA 052655, izdala UE Velenje.
g-24164

Grilc Pavla, Cesta na Klanec št. 6, Kranj,
potni list št. AA 800150, izdala UE Kranj.
s-24292

Grobovšek Ivan, Liminjan 26, Portorož,
potni list št. AA 506336, izdala UE Piran.
g-24119

Habjanič Zdravko, Stročja vas 79, Ljuto-
mer, potni list št. AA 71338, izdala UE Lju-
tomer. p-24048
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Hadžić Fadil, C. B. Kidriča 24, Jeseni-
ce, potni list št. BA 441678, izdala UE
Jesenice. p-24012

Harnold Cvetka, Ob Suhi 2, Ravne, pot-
ni list št. AA 841477, izdala UE Ravne
naKoroškem. g-24293

Hozjan Ivan, Hraše št. 10, Lesce, potni
list št. AA 349199, izdala UE Radovljica.
g-24226

Huskić Asim, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, potni list št. AA 924404, izdala UE
Kranj. p-24007

Janežič Franci, Miklošičeva 1b, Dom-
žale, potni list št. AA 158287, izdala UE
Domžale. s-24134

Javornik Justin, Kidričeva c. 55, Vele-
nje, potni list št. AA 653102, izdala UE
Velenje. p-24022

Jevtić Zoran, Rožnik 4, Laško, potni list
št. AA 886142, izdala UE Laško. p-24066

Kapič Vesna, Jakčeva 2, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 289597, izdala UE Ljubljana.
s-24064

Kežman Marta, Kneza Koclja ul. 2, Ra-
denci, potni list št. AA 223852, izdala UE
Gornja Radgona. p-24088

Klanšek Henrik, Farčnikova kolonija
št. 58, Zagorje ob Savi, potni list št.
BA 755762, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-24083

Klaut Martina, Ul. Ivana Suliča 23, Šem-
peter, maloobmejno prepustnico AI
19280, izdala UE Nova Gorica. g-24169

Kličič Fikret, Spodnja Slivnica 12, Gro-
suplje, potni list št. AA 431075. s-24203

Kolar Jana, Streliška ulica 1, Ljubljana,
potni list št. AA 245575, izdala UE Ljublja-
na. s-24264

Kolarić Albert, Pot na Fužine 43, Ljub-
ljana, potni list št. AA 317774. s-24041

Kovač Zekija, Prešernova 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 172886, izdala UE
Ljubljana. s-24160

Kovčan Darko, Čolnišče št. 23, Zagor-
je, potni list št. BA 532014, izdala UE Za-
gorje ob Savi. p-24073

Kovčan Mirjana, Čolnišče št. 23, Za-
gorje, potni list št. AA 494999, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-24072

Kramberger Gašper, Trg Dušana Kve-
dra 10, Maribor, potni list št. BA 297067,
izdala UE Maribor. p-24029

Kramberger Vlado, Bezjakova ul. 99,
Maribor, potni list št. AA 242613, izdala
UE Maribor. p-24027

Kramberger Žiga, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, potni list št. BA 297066, iz-
dala UE Maribor. p-24028

Kreslin Alojz, Kumanovska 3, Ljubljana,
potni list št. BA 499663. s-24205

Krklec Marko, Tekačevo 27, Podplat,
potni list št. BA 162471, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. s-24314

Kruljec Vojko, Železniška cesta 3, Dom-
žale, potni list št. BA 527565, izdala UE
Domžale. s-24135

LIBURNIA D.O.O., Podgrajska 26, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 70783, izdala
UE Ilirska Bistrica na ime Jurač Rado, Gub-
čeva ulica 11, Ilirska Bistrica. g-24039

LIBURNIA D.O.O., Podgrajska 26, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 128152, izda-
la UE Ilirska Bistrica na ime Jurač Novak
Danica, Gubčeva ul. 11, Ilirska Bistrica.
g-24040

Lampe Vlasta, Sneberska 99, Ljublja-
na, potni list št. AA 121226, izdala UE
Ljubljana. s-24297

Lelić Esad, Tesarska 14, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 307019, izdala UE Ljubljana.
s-24075

Leskovar Simona, Vrhole pri Laporju 35,
Slovenska Bistrica, potni list št. AA 155198,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-24047

Limovšek Mateja, Šumberška cesta 18,
Domžale, potni list št. AA 897786, izdala
UE Domžale. s-24122

Lokar Bogoljub, Vojkova ul. 90, Anho-
vo, maloobmejno prepustnico AI 83697,
izdala UE Nova Gorica. g-24296

Maliči Lutfi, Cesta dveh cesarjev
106/2, Ljubljana, potni list št. BA 378004.
s-24199

Marinič Zlatko, Aškerčeva ul. 3, Mari-
bor, potni list št. AA 391190, izdala UE
Maribor. p-24051

Muratović Amir, Stantetova ul. 11, Ve-
lenje, potni list št. BA 236942, izdala UE
Velenje. p-24074

Muratović Samir, Stantetova ul. 11, Ve-
lenje, potni list št. AA 442178, izdala UE
Velenje. p-24075

Murič Amir, Prešernova 7, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico AI 8590, iz-
dala UE Nova Gorica. g-24224

Muzenić Janja, Ulica Oktobrske rev. 25,
Izola, potni list št. BA 233762, izdala UE
Izola. g-24244

Nabergoj Boris, Dovce 24, Rakek, pot-
ni list št. AA 491218, izdala UE Cerknica.
s-24178

Naumoski Aleksander, Potrčeva ul. 8,
Maribor, potni list št. AA 547811, izdala
UE Maribor. p-24021

Novoselič Božo, Rožnik 10a, Ankaran,
potni list št. AA 512934, izdala UE Koper.
g-24299

Novoselič Božo, Rožnik 10a, Ankaran,
potni list št. AI 36874, izdala UE Koper.
g-24300

Ota Vesna, Bratovševa ploščad 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 118264, izdala UE
Ljubljana. s-24289

Pance Ana, Viška c. 54a, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 239409. s-24085

Pance Matija, Viška c. 54a, Ljubljana,
potni list št. BA 239411. s-24084

Pance Vladka, Viška c. 54a, Ljubljana,
potni list št. AA 769101. s-24083

Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 231211, izdala UE
Škofja Loka. s-24063

Peterlin Robert, Masljeva 8, Domžale,
potni list št. AA 579370, izdala UE Domža-
le. s-24065

Petrina Blaž, Ulica Oktobrske revoluci-
je 25, Izola, potni list št. BA 575628.
g-24245

Petrina Nenad, Ulica Oktobrske revolu-
cije 25, Izola, potni list št. BA 226494,
izdala UE Izola. g-24246

Pevec Vida, Friderikova ulica 1, Celje,
potni list št. AA 565662, izdala UE Celje.
g-24037

Plemeniti Marjan, Komen 124, Komen,
potni list št. AA 699743, izdala UE Seža-
na. p-24010

Podobnik Branko, H. Freyerja 2, Idrija,
potni list št. AA 125454, izdala UE Idrija.
s-24231

Poplašen Jela, Roška c. 8, Kočevje,
potni list št. AA 272003, izdala UE Kočev-
je. g-24163

Povodnik Mitja, Miren 142c, Miren, pot-
ni list št. AA 468916, izdala UE Nova Gori-
ca. g-24294

Povodnik Mitja, Miren 142c, Miren, ma-
loobmejno prepustnico AI 26234, izdala UE
Nova Gorica. g-24295

Ramshaj Blerim, Ozeljan 99, Šempas,
potni list št. AA 199616, izdala UE Nova
Gorica. g-24126

Rupert Alojzij, Ižanska c. 104, Ljubljana,
potni list št. AA 938921. s-24229

Rupert Stanislava, Izžanska c. 104, Ljub-
ljana, potni list št. AA 938920. s-24227

Sapač Boris, Kajuhova 44, Murska So-
bota, potni list št. AA 328917, izdala UE
Murska Sobota. p-24046

Sečnik Srečko, Dolina 7, Lukovica, pot-
ni list št. AA 131507, izdala UE Vrhnika.
s-24184

Sterle Ana, Ižanska c. 104, Ljubljana,
potni list št. AA 876286. s-24230

Sterle Simon, Ižanska c. 104, Ljubljana,
potni list št. AA 876284. s-24228

Šaranović Nina, Herbersteinova 14,
Ljubljana, potni list št. BA 664334, izdala
UE Ljubljana. s-24061

Širca Goran, Senadole 26, Senožeče,
maloobmejno prepustnico VS AI 076919,
izdala UE Sežana. p-24033

Škibin Vesna, Kardeljeva 57, Maribor,
potni list št. BA 283885, izdala UE Maribor.
p-24020

Štilec Marjeta, Partizanska 17b, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 107821,
izdala UE Koper. g-24235

Štrajhar Jernej, Markovo 4, Kamnik, pot-
ni list št. BA 2940, izdala UE Kamnik.
s-24125

Štrekelj Plemeniti Alenka, Komen 124,
Komen, potni list št. AA 720036, izdala UE
Sežana, izdan na ime Štrekelj Alenka.
p-24009

Šuc Vojko, Obala 111, Lucija, Portorož,
potni list št. BA 574874, izdala UE Piran.
g-24127

Šučur Borivoj, Kajuhova ul. 9, Postojna,
potni list št. AA 338137, izdala UE Postoj-
na. p-24071

Žilavec Robert, Pince 99, Lendava, pot-
ni list št. AA 211503, izdala UE Lendava.
p-24097

Druge listine

Ažman Aleksander, Verdnikova 24, Je-
senice, vozniško dovoljenje št. S 961570.
g-24283

Aleksič Cvijo, Josipa Ribičiča 1, Rakek,
zavarovalno polico AO 0382668, izdala Za-
varovalnica Adriatic v Cerknici, znamka vo-
zila citroen GS 1220 Pallas, reg. oznaka
vozila LJ V9-807. g-24004

Anžič Izidor, Sp. Škofije 243, Koper,
vozniško dovoljenje št. 27235, izdala UE
Koper. g-24114

Anžur Danijela, Bonini št. 38, Koper, in-
deks Srednje trgovske šole v Ljubljani, iz-
dan leta 1989, na ime Benčič Danijela.
s-24174
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Antelj Dušan, Podvine 18a, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8349, izdala UE Šentjur pri Celju. p-24053

Apat Pavel, Južna c. 1, Izola, zavaroval-
no polico 1-AO št. 0471333, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-24254

Avrelio Petra, Sallaumines 5 b, Trbovlje,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta 1996.
s-24198

Babič Mateja, Okornova ulica 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735887, reg. št. 43773, izdala UE Kranj.
s-24036

Bajc Katja, Podlimbarskega ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595288, reg. št. 196502, izdala UE
Ljubljana. s-24014

Bajec Izidor, Bazoviška 5, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. g-24222

Balta Mateja, Rabeljčja vas 19, Ptuj, po-
trdilo o znanju CPP, št. 6443, izdano na
Ptuju. g-24255

Ban Matej, Zdole 58, Krško, indeks
Pravne fakultete, št. 20970015, izdan leta
1997. s-24249

Bassanese Adele, Zlatičeva 3, Koper,
vozniško dovoljenje. g-24270

Bassanese Ariela, Zlatičeva 3, Koper,
delovno knjižico. g-24144

Batelič Boris, Veluškova 2, Izola, zava-
rovalno polico 1-AO št. 0471254. g-24082

Bektić Sidik, Cesta Gorenjskega odreda
10, Bled, delovno knjižico. g-24005

Beltram Marjan, Levec 30/b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH. p-22008

Belšak Majda, Polečka vas 5/a, Ptujska
gora, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, št. 592/80, iz-
dan 27. 6. 1980 na ime Horvat Majda.
g-24189

Benet Tepina Dominika, Cesta Cirila Tav-
čarja 1b, Jesenice, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, št.
ekt-16/94, z dne 29. 8. 1994, smer eko-
nomsko-komercialni tehnik. g-24257

Bevc Franc, Šentpeter 30, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27449, iz-
dala Občina Novo mesto. g-24025

Bizjak Maja, Gerbičeva ulica 10, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-24261

Blagojevič Rodoljub, Kraigherjeva ul. 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 5634. p-24011

Bogataj Janja, Mlaka nad Lušo 2, Polja-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20365, izdala UE Škofja Loka. s-24139

Bojnec-Vrhar Blanka, Rudarska ulica 8,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9910, izdala UE Lendava. p-24016

Bokan Jože, Volčji potok 2 A, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11160,
izdala UE Kamnik. s-24201

Bončina Rajko, Dolenja Trebuša 72,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje št. S
001098928, izdala UE Tolmin. g-24281

Borojević Marija, Ravenska ulica 56,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3395, izdala UE Lendava. p-14050

Boštjančič Turk Veruška, Vipavska ulica
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1095884, reg. št. 22482, izda-
la UE Ljubljana. s-24181

Brezar Jožef, Gorazdova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894438, reg. št. 8655, izdala UE Ljublja-
na. s-24218

Brezovar Gabrijel, Rove 4/b, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3176.
p-24069

Brunčič Marija, Fulneška 6, Ljutomer,
spričevalo o opravljeni maturi iz leta 1974,
izdanega na šoli SETUAŠ Murska Sobota
na ime Podnar Marija. p-24019

Cehner Vinko, Pameče 119, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8591, izdala UE Slovenj Gradec. g-24156

Chvatal Mateja, Pod gozdom 10, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001052417. g-24212

Cokan Aleš, Plešičeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1193261, reg. št. 164824, izdala UE Ljub-
ljana. s-24305

Cvetanovski Aleksander, Brodarjev trg
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1123291, reg. št. 10690, iz-
dala UE Vrhnika. s-24131

Ćelić Čedo, Stantetova ulica 14, Ljub-
ljana, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1972. s-24236

Časar Roman, Mlajtinci 37, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje št. 24241.
p-24068

Čaterc Peter, Zadobrova 40, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
38389. p-24041

Čendak Bogdan, Podgorje 3a, Podgor-
je, spričevalo 1. letnika SKPŠ. g-24017

Černe Renata, Blejska Dobrava 72,
Blejska Dobrava, kupone, št. zavarovalne
police 519824, izdala Zavarovalnica Tilia.
g-24081

Černic Darja, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-24010

Čimžar Aljoša, Čičare 12, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje št. S 000961803.
g-24151

Črnko Stanislav, Čepinci 152, Gornji
Petrovci, vozniško dovoljenje št. 14931.
p-24067

Črpič Srečko, Mala dolina 15, Jeseni-
ce na Dolenjskem, vozniško dovoljenje št.
13689. p-24039

Dežman Alojzij, Betonova ul. 2, Kokri-
ca, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1122507, reg. št. 17209, izdala UE
Kranj. g-24101

Delbello Kristjan, Strma pot 14, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10225, izdala UE Piran. g-24107

Delič Kudež Lelija, Vorančeva 13, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10996, izdala UE Novo mesto.
g-24193

Dojčinović Velimir, Hacquetova ul. 5,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika za strojne-
ga tehnika, za šolsko leto 1996/97, izda-
no na ime Mihelčič Armando. s-24284

Dolgan Nuška, Ruska ulica 3, Ljublja-
na, indeks, izdan leta 1971 in diplomo Fi-
lozofske fakultete, št. 481/76-77, izdano
v Ljubljani, 25. 2. 1977. s-24315

Drekonja Matjažek, Šišenska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1000223, reg. št. 130421,
izdala UE Ljubljana. s-24078

Drolc Martina, Vrhovo 32, Radeče, os-
novnošolsko spričevalo OŠ Blanica na ime
Koritnik Martina. s-24058

Erkič Dragan, Tuzla, spričevalo za avto
dvigalo. s-24172

Feliks Novak, Krojaška ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000619, reg. št. 209293, izdala UE Ljub-
ljana. s-24109

Fleišman Slavko, Bognarjeva pot 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164093, reg. št. 137346. s-24196

Fortuna Andrej, Ptujska ul. 24, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdana leta 1984.
s-24175

Fras Ida, Glavni trg 14, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5696, iz-
dala ONZ Ljutomer, dne 22. 6. 1992.
p-24025

Fridl Viktor, Celovška cesta 263, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001441, reg. št. 76320, izdala UE Ljub-
ljana. s-24168

Fužir Erik, Okonina 38, Mozirje, vozniško
dovoljenje št. 7224. p-24087

Gnidovec Marija, Dol. Ajdovec 12, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8145,
izdala Občina Novo mesto. g-24276

Golc Ana, Mezgovci 54a, Tomaž pri Or-
možu, delovno knjižico št. 11762. p-24090

Golob Darijan, Vuhred 88, Vuhred, di-
plomo Srednje šole Ravne na Koroškem -
metalurški oddelek, izdana leta 1986.
g-24018

Golob Sašo, Valjavčeva 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 642213,
reg. št. 35033, izdala UE Kranj. g-24030

Gombač Saško, Trebinjska 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
210470, S 1064561, izdala UE Ljubljana.
s-24121

Gorenc Jože, Kresniške Poljane 67,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 542990, izdala UE Litija. s-24136

Gorenec Franc, Čilpah 15, Trebelno, in-
deks SŠTZU v Novem mestu. s-24002

Gorenšek Matej, Globoko 13c, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
398551, izdala UE Laško. p-24070

Gorenšek Matjaž, Globoko 13c, Rimske
Toplice, spričevalo 3. letnika Srednje teh-
nične šole Celje, elektrotehnik-energetik.
s-24298

Goričan Ivan, Koračice 52, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8383, izdala UE Ormož. g-24023

Gorjup Stanko, Bresnica 67, Podgorci,
spričevalo o končanem razredu osnovne šo-
le. g-24020

Gospeti Mihelca, Ribče št. 60, Litija, za-
varovalno polico št. 1058256, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-24304

Gostinčar Antonija, Pšata 28, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
001219588, reg. št. 8153, izdala UE Dom-
žale. s-24044

Grabovica Dragoljub, Petkova 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179301, S 930498, izdala UE Ljubljana.
s-24060

Grbac Aleš, 9. korpus 11, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 8824, izdala
SO Izola. g-24032
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Grbec Peter, Nazorjeva 9, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 617, izdala
UE Izola. g-24278

Gregorič Mihael, Kal 10, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Gro-
suplje. s-241675

Grmšek Ivan, Mali Kamen 62, Senovo,
delovno knjižico. s-24171

Guzej Milan, Rozmanova 31, Piran, vpi-
sni list registracije plovila in izpit voditelja
čolna. g-24141

Harnold Cvetka, Ob Suhi 2, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1000, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-24268

Hermina Rupnik, Zalog 77, Črni vrh, štu-
dentsko izkaznico, št. 21710, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. s-24311

Hever Jasmin, Škocjan 34/e, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39670, iz-
dala UE Koper. g-24280

Hlastec Marjan, Pražakova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43908,
S 892773, izdala UE Ljubljana. s-24120

Hočevar Janko, Zloganje 32, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
19449. g-24027

Hribar Zdenka, Okt. revolucije 13a, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2015,
izdala UE Izola. g-24282

Hriberšek Alojz, D. Leskovec 48, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8817. p-24005

Hriberšek Nataša, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730077, reg. št. 85225, izdala UE
Ljubljana.

Hrovat Andrej, Gor. Brezovica 21, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
29558, izdala UE Novo mesto. g-24102

Hrovat Mateja, Sp. Roje 3, Šempeter, voz-
niško dovoljenje, št. S 1242497. p-24006

Hrovatin Petra, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
381136. s-24208

Hrustel Jožica, Kersnikova cesta 1, Ve-
lenje, dijaško mesečno vozovnico, št.
28360. s-24043

Hubat Gregor, Testenova 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000675973, reg. št. 28109, izdala UE
Domžale. s-24262

Ilenič Marija, Na plavžu 13, Železniki,
maturitetno spričevalo administrativno-teh-
nične šole Kranj, izdano leta 1980 na ime
Jurčič Marija.

Iskrač Marjana, Kamna gora 22, Franko-
lovo, osnovnošolsko spričevalo. g-24092

Jakše Srečko, Laniše 1b, Kamnik, vpi-
sni list za čoln, PI 2722, št. 01/03657/89,
z dne 26. 7. 1989. g-24140

Janc Alojz, Ulica Franca Benedičiča 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 461649. g-24029

Janise Silvo, Lom 3, Mežica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13573, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-24112

Jankovič Matjaž, Tomišelj 32, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 40512,
reg. št. 181523, izdala UE Ljubljana.
s-24238

Jankovič Terezija, Seča 74, Portorož,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključni
izpit Srednje gostinske šole v Izoli, za leta
1977/78, 1978/79 in 1979/80. g-24145

Jančar Aleksander, Ob gozdu 5, Celje,
vozniško dovoljenje št. 26721. p-24064

Jelačin Martin, C. generala Levičnika
54c, Koper, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 1343. g-24099

Jelačin Milena, C. generala Levičnika
54c, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3974. g-24098

Jenko Miran, Cesta Cirila Tavčarja 1, Je-
senice, diplome o zaključnem izobraževa-
nju, izdane 26. 6. 1989 na Gimnaziji Jese-
nice za diplomantko Jenko Natašo.
g-24267

Jerebic Matija, Trenje 151/a, Črenšov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1715, izdala UE Lendava. p-24015

Jeršin Sabina, Šmarska cesta 32, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
595467, reg. št. 196658, izdala UE Ljub-
ljana. s-24118

Jezerc Križanič Tatjana, Groznikova uli-
ca 8, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
zdravstvo, leta 1993. s-24046

Jodeh Mohamed, Preložnikova 18, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31959. P-24065

Jughart Slavko, Modrič 30, Oplotnica,
potrdilo o tečaju, izdano leta 1979.
p-24084

Jukić Karmen, Cesta v zeleni log 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-24287

Jurejevčič Nejc, Pot v Hribec 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107370, reg. št. 211731, izdala UE Ljub-
ljana. s-24077

Jutriša Gorazd, Kidričeva 10, Laško, štu-
dentsko izkaznico, št. 29002123, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta. s-24204

Kante Tadeja, Ul. borcev za severno me-
jo 54, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta
1992. s-24057

Katič Antun, Vilfanova 2a, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7280, izdala
UE Piran. g-24106

Katič Darinka, Vilfanova 2a, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10391, iz-
dala UE Piran. g-24105

Kendo Ciril, Brezovica 27, Kropa, za-
ključno spričevalo CSUI Jesenice - obdelo-
valec kovin, za leto 1991/92. g-24021

Kepic Doroteja, Cankarjeva cesta 13,
Tržič, vozniško dovoljenje št. 6936.
g-24179

Kerić Semko, Bazoviška 1, Nova Gori-
ca, spričevalo Srednje gradbene šole Veno
Pilon. g-24091

Klemenčič Ivan, Tibolci 31, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
9224, izdala UE Ptuj. g-24277

Klopčič Maja, Linhartova cesta 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166335, reg. št. 136727, izdala UE Ljub-
ljana. s-24161

Knaus Matjaž, Vrhovci c. X/20, Ljublja-
na, spričevalo Poklicna slikopleskarska šo-
la Kranj, izdano leta 1976. s-24182

Knežević Tehvida, Barletova cesta 5,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215209, reg. št. 201167, izdala UE
Ljubljana. s-24206

Koželj Levičnik Irena Marija, Ilirska uli-
ca 4, Ljubljana, servisno knjižico za voz.:
Hyundai Accent 1. 3 LS, št. šas.

KMHVD21LPVU220762, št. mot.
G4EHT926845, reg. označba LJ C5-08K,
lastnik vozila Creditanstalt-SKB, Leasing,
d.o.o. s-24221

Kocjančič Venka, Labor 14, Marezige,
osebno izkaznico, izdano pri SO Koper.
g-24079

Kocjančič Venka, Labor 14, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41175, iz-
dala SO Koper. g-24111

Kolar Ana, Celovška 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 15085. p-24024

Kolarić Albert, Pot na Fužine 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
768955, reg. št. 35936, izdala UE Ljublja-
na. s-24042

Kordiš Miroslav, Retje 126, Loški po-
tok, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6797.
s-24123

Korošec Sabina, Hladilniška pot 1b,
Ljubljana, zaključno spričevalo za 8. razred
OŠ Adolfa Jakla. s-24148

Kovač Janez, Cesta pod goro 6, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10285. s-24047

Kovač Vito, Videm 7, Dol pri Ljubljani,
zavarovalno polico št. AO 0489566, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-24301

Kozamernik Karin, Na Grivi 35, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9650,
izdala UE Vrhnika. s-24207

Kozic Julijan, Zagrebška 67, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 36682, izdala
UE Ptuj. g-24210

Kozina Tatjana, Knafljev trg 16, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5536.
g-24269

Krajnc Jože, Pečnik 39, Ljubljana, spri-
čevalo o končani Šoli za voznike motornih
vozil Ljubljana-Ježica. s-24108

Krajnc-Jelenc Katarina, Bilečanska 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894452, reg. št. 000151179, izdala
UE Ljubljana.

Kralj Tina, Grablovičeva ulica 28, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete, izdan leta
1993. s-24308

Kramberger Vlado, Bezjakova 99, Lim-
buš, carinsko službeno izkaznico št.
0505824. p-24014

Kranjc Martina, Šmartno 121, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11021, izdala UE Slovenj Gradec. g-24219

Krastanov Agata, Strossmayerjeva ulica
6, Ljubljana, spričevalo OŠ Tone Tomšič.
s-24055

Kravanja Magdalena, Dvor 19a, Bovec,
vozniško dovoljenje št. S 000793591, iz-
dala UE Tolmin. p-24076

Krevs Matej, Trdinova ul. 6, Trzin, delov-
no knjižico. s-24173

Krišković Marijan, Kodrova ulica 7, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, izdala Pravna
fakulteta, šolsko leto 1997/98. s-24013

Kroflič Stanislava, Šmartno v Rožni doli-
ni 20, Šmartno v Rožni dolini, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 32251, izdala UE
Celje. g-24028

Kršlin Tomaž, Kraigherjeva 32, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
Celje, za šolsko leto 1993/94. g-24093

Kuhar Franc, Naselje heroja Maroha 27,
Sevnica, spričevalo I.b razreda Vajenske šo-
le raznih strok v Sevnici iz leta 1956/57.
g-24260
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Kuhelj Bojan, Gabrovka pri Zagradcu 21,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17628, izdala UE Grosuplje. s-24165

Kunstelj Irena, 1. maja 12, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Poklicne šole za pro-
dajalce v Kranju, za šolsko leto 1980/81.
g-24089

Kuralt Matjaž, Bokalova 19, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
000795132. g-24192

Labanac Nataša, Puhova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8263.
s-24069

Laznik Dejan, Tbilisijska ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1096608, reg. št. 213541, izdala UE Ljub-
ljana. s-24248

Maister Petra, Bratovševa pl. 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37668. s-24159

Makorič Srečko, Vinjole 27, Portorož,
spričevalo Osnovne šole Lucija. g-24088

Mantaroski Sašo, Gore. Bistrica 59, Len-
dava, vozniško dovoljenje, zap. št. 367, ser.
št. A 0359910, izdala UE Lendava. p-24049

Marinšek Barbara, Dolenja vas 13, Se-
nožeče, indeks Gostinske šole za leto
1984/85, izdan na ime Vran Barbara.
p-24077

Marinček Sonja, Cinkarniška 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21838.
p-24030

Marič Ana, Serdica 1, Rogašovci, pre-
klic preklica vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 18/98,
p-18060. p-24031

Marič Ana, Serdica 1, Rogašovci, spri-
čevalo 3. letnika Srednje medicinske šole.
p-24032

Markelj Klemen, Smledniška cesta 47a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809429, reg. št. 44560, izdala UE Kranj.
s-24154

Markoci Marinero, Plešičeva ulica 43,
Ljubljana, delovno knjižico. s-24050

Markovič Blanka, Pot v resje 2, Ivančna
Gorica, indeks Biotehniške fakulteta, št.
71960129. s-24239

Markovič Danijela, Toge Vidmarja 4,
Kranj, Alpetourovo mesečno vozovnico za
marec. g-24008

Marn Bogomir, Kokrški log 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 600092,
reg. št. 10804. g-24094

Maver Marko, Platiševa 68, Cerkno, voz-
niško dovoljenje št. 9079. p-24081

Maze Bernarda, Leška c. 7b, Mezica,
spričevalo Srednje frizerske, tekstilne, stroj-
ne in prometne šole Celje, št. 2741, izdano
leta 1972 na ime Prosen Dragica. g-24147

Minić Radovan, Prvomajski trg 2, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11602, iz-
dala UE Piran. s-24162

Mirtič Jože, Vrbovec 1, Dobrnič, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Ljubljana, Odsek za visoke gradnje,
izdano 22. 6. 1984 v Ljubljani. s-24310

Mlakar Violeta, Slamnikarska 12, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578895, reg. št. 20597, izdala UE Domža-
le. s-24116

Mlinar Milan, Pod lipami 4, Celje, delov-
no knjižico. g-24185

Molnar Milka, Majde Vrhovnikove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 151639, S 889828, izdala UE Ljublja-
na. s-24062

Muhič Gabirela, Lendavska ul. 8, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo. p-24054

Mustafić Rifet, Gradaška 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-24001

Nahtigal Tanja, Mirje 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012439,
reg. št. 194443, izdala UE Ljubljana.
s-24303

Nalesnik Vlado, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324667, reg. št. 151764, izdala UE Ljub-
ljana. s-24307

Novak Jože, Trebež 31, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. C, št. 1443/96. p-24057

Novak Jožica, Marija Dobje 27, Dramlje,
letna spričevali za 1. in 2. letnik Centra za
blagovni promet Celje, izdani leta 1978 in
1979 na naslov Šolinc Jožica. p-24036

Oberč Lovro, Pod Vrtačo 16, Sevnica,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne, stroj-
ne in prometne šole Celje, avtomehanična
smer, za šolsko leto 1993/94. s-24053

Oblak Luka, Kolesarska pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1096598, reg. št. 213531, izdala UE Ljub-
ljana. s-24072

Opara Franc, Goliev trg 13, Trebnje, re-
gistracijsko knjižico za čoln, KP 2052, št.
02/03-1521-81, izdana 6. 7. 1981 v Ko-
pru. g-24142

Ostan Iztok, Vegova 29c, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 1465. g-24211

Ostanek Darja, Studeno 97a, Postojna,
študentsko izkaznico, izdala Filozofska fa-
kulteta, izdana leta 1997. s-24291

Ota Vesna, Bratovševa ploščad 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
324382, reg. št. 119675, izdala UE Ljub-
ljana. s-24290

Ovčak Janez-Igor, K sončni poti 8, Porto-
rož, zaključni izpit Srednje pomorske šole,
izdano leta 1995, št. 62-94/95. g-24265

Pakiž Mateja, Ulica v Kokovšek 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
214328, S 1134232, izdala UE Ljubljana.
s-24070

Palačkovič Mirko, Zidani most 10, Zida-
ni most, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11699. p-24002

Perpar Janez, Glavarjeva ulica 19, Ljub-
ljana, spričevala za 1., 2. in 3. letnik Šole
tehničnih strok in osebnih storitev. s-24312

Peršič Rinalda, Cankarjeva ulica 24, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. s-24097

Petaros Jana, Nova cesta 18, Divača,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
per, Disl. odd. Sežana, št. 1966, izdano
dne 28. 6. 1979 na ime Umek Jana.
g-24258

Petek Aljoša, Gorenjskega odreda 14,
Kranj, spričevalo o zaključnem uspehu - iz-
pitu Trgovske šole, za leto 1992/93, oseb-
ni list: 1081-3. g-24090

Peternel Anton, Gornji Novaki 49, Cerk-
no, vozniško dovoljenje št. 10497.
p-24093

Peternel Tomaž, Silvire Tomassini 19,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5259, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-24024

Petrina Nenad, Oktobrske rev. 25, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2242,
izdala UE Izola. g-24220

Petrovič Dragan, Hrenovice 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7381, izdala UE Postojna. p-24038

Pečak Metka, Smrekarjeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390185, reg. št. 133818, izdala UE
Ljubljana. s-24117

Pečar Mirko, Marjana Kozine 53, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5868, izdala Občina Novo mesto. g-24152

Pečoler Terezija, Sv. duh 2, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-24091

Pečovnik Andreja, Javornik 64, Ravne
na Koroškem, preklic preklica vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 15/98, g-15117. p-24023

Picek Miljana, Petrovičeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23693.
s-24035

Pilipović Omer, Beljaška ul. 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974295, reg. št. 128874, izdala UE Ljub-
ljana. s-24056

Pintarič Boris, Noršinci 46, Martjanci,
vozniško dovoljenje št. 32799. p-24037

Pirih Tomaž, Dole 55, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10537, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-24095

Pirntisch Alenka, Prisoje 65, Prevalje,
delovno knjižico, reg. št. 12889. g-24251

Pitako Andrej, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-24048

Plavše Edvard, Topolšica 121, Topolši-
ca, zaključno spričevalo Centra srednjih šol,
Srednje strojne šole Velenje, smer strugar,
izdanega leta 1981. g-24259

Plaznik Gregor, Krožna cesta 10, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40941.
g-24110

Podaljac Žana, Mariborska 76/a, Celje,
vozniško dovoljenje št. 38688. p-24079

Podjaveršek Ludvik, Kajuhova c. 5, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17771, izdala UE Velenje. p-24052

Podmiljšak Andrea, Vel. Pirešica 5g, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
47385, izdala UE Žalec. p-24018

Polajžar Miran, Teharska c. 116, Celje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-835/91-94 z
dne 11. 10. 1991, reg.: PI-2928. g-24006

Potokar Karmen, Ferda Bidovca 1, Izo-
la, maturitetno spričevalo SPNMŠ Koper,
izdano leta 1984. g-24263

Povodnik Mitja, miren 226, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-24274

Prejac Leon, Podgorci 45, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
6613, izdala UE Ormož. g-24273

Presiček Helena, Runkova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1993. s-24051

Prešern Darinka, Bukovčeva cesta 7,
Radomlje, diplomo Ekonomske fakultete, št.
2126, izdano leta 1976. s-24073

Pric Bojan, Pod Srobotnikom 15, Stra-
ža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30564, izdala Občina Novo mesto.
g-24103

Prišlić Rajko, Runkova 20, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s24071

Pupovac Branko, Ob Hublju 8, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
538777. g-24026

Ravnič Boris, Ulica Gorenjskega odreda
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 599754, reg. št. 35626, izdala UE
Kranj. s-24052

Ravnjak Tomislav, Tovarniška 22, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7377. p-24043

Rašič Rifat, Blaževa 3a, Škofja Loka,
vozno karto št. 01791855. g-24143

Rekić Edin, Ulica padlih borcev 10, Pre-
stranek, delovno knjižico. p-24001

Repinc Franc, vodnikova 7, Bohinjska
Bistrica, izkaznico vojnega veterana, št.
6899, izdala UE Radovljica. g-24186

Resinovič Ana, Celovška 11, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 11014. p-24080

Reya Barbara, Mucherjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890894, reg. št. 179838, izdala UE Ljub-
ljana. s-24130

Robič Jurij, Tavčarjeva 4, Jesenice, voz-
niško dovoljenje št. S 867047. g-24095

Rus Ana, Brilejeva ulica 19, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1997. s-24202

Rutar Silva, Sušak 3, Jelšane, vozniško
dovoljenje št. S 000206031. g-24034

Sajevic Zvonko, Velesovo 24a, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
642683, reg. št. 37776, izdala UE Kranj.
g-24150

Sajovic Tomaž, Britof 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 805061, reg.
št. 34800, izdala UE Kranj. g-24190

Sanguineo Alan, Cesta na Markovec 8a,
Koper, preklic preklica vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
20/98, g-20386. g-24195

Sapač Boris, Kajuhova 44, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje št. 23775.
p-24045

Satler Stanislav, Ul. 25. maja, Ptuj, de-
lovno knjižico št. 46441. p-24013

Sedej Vladimir, Legatova ul. 6a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1024271, reg. št. 202731, izdala UE Ljub-
ljana. s-24176

Setnikar Vesna, Chengdujska cesta 28,
Ljubljana, preklic preklica za delovno knjiži-
co, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
25/97 na ime Jelenič Vesna. s-24068

Slapar Andrej, Pot na polje 36, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6863,
izdala UE Tržič. s-24200

Sluga Mitja, Via H. Smrekar 36, Izola,
dovoljenje za čoln, IZ-353 (10. 3. 1986),
št. ev. lista: 01-03-110/1-1986. g-24253

Smolič Mojca, Gradnikova 5, Kranj, di-
plomo za prodajalca, za leto 1984/85 (us-
merjeno izobraževanje). g-24019

Snoj Damijan, Gestrinova ul. 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230751, reg. št. 20448, izdala UE Ljublja-
na. s-24285

Somrak Barbara, Črnec 10, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 39/91,
izdala Srednja šola za farmacijo in zdravstvo
v ljubljani 28. 6. 1991 na ime Somrak Lev-
stek Barbara. s-24197

Srećković Slobodan, Obzidna 8, Piran,
delovno knjižico, serija A, št. II 132790,
izdana v Nišu, dne 14. 2. 1968. g-24252

Starc Peter, Ulica pod Perkolico 27, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro-računalniške šole Maribor,
izdan 24. 6. 1994 v Mariboru. s-24237

Strahinič Marko, Katreževa pot 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15623. s-24045

Strle Matej, Pudob 57, Stari trg pri Ložu,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8029,
začasno potrdilo št. RV/8029, izdala UE
Cerknica. g-24096

Strlič Iris, Novo Polje, Cesta I/42, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Be-
žigrad, izdana leta 1981 na ime Koštomaj
Iris. s-24209

Sukič Milan, Topolovci 5, Cankova, za-
ključno spričevalo. p-24078

Suvajac Mirjana, Slavka Gruma 18, No-
vo mesto, delovno knjižico izdano v Krškem.
g-24086

Suša Majda, 9. korpus 20, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7270, izdala
UE Izola. g-24031

Svetina Miha, Begunje 160, Begunje,
letno vozovnico št. 477026 na relaciji Les-
ce-Begunje na Gorenjskem. g-24007

Šajnovič Silvo, Lokve 35, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje. p-24040

Šegula Marjan, Nazorjev trg 3, Koper,
vozniško dovoljenje št. 25-398. g-24100

Šemrov Tomaž, Layerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico za Grmek Janeza,
Clevelandska 45. s-24240

Šemrov Tomaž, Layerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico za Knez Mitjo, Par-
mova 47. s-24241

Šemrov Tomaž, Layerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico za Vasojević Teda,
Majaronova 8. s-24242

Šeško Vojko, Matteotijeva 1, Piran, voz-
niško dovoljenje št. 3310, izdala SO Piran.
g-24214

Šinkovec Lilijana, Grilčeva 35, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ju-
rija Vege Idrija, z dne 26. 6. 1975. g-24146

Škerjanc Jože, Ižanska cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 100311, reg. št. 36204, izdala UE
Ljubljana. s-24217

Škrjanc Boris, Spodnje Duplje 24, Dup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S33123, reg. št. 24496, izdala UE Kranj.
s-24223

Škrofič Uroš, Prešernova 5, Ptuj, spriče-
valo o končani OŠ. p-24056

Šoško Miha, Delavska ul. 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191040, reg. št. 217480, izdala UE Ljub-
ljana. s-24275

Šparovec Vincenc-Lotos, Gornji trg 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141511, reg. št. 166460, izdala UE
Ljubljana. s-24149

Štrajhar Jernej, Markovo 4, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4975,
izdala UE Kamnik. s-24124

Šuc Jadran, Vodnikova cesta 40, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-24243

Šuc Vojko, Obala 111, Lucija, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 903, iz-
dala UE Piran. g-24104

Švarc Mirna, Snebersko nabrežje 71,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41530. s-24286

Talundžič Sanita, Prisoje 8, Koper, in-
deks, izdan leta 1987. g-24188

Tavčar Valter, II. prek. brig. 22a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25660.
s-24271

Tekavčič Urška, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
42739. s-24054

Tišler Milena, Klanec 31, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13156, iz-
dala UE Kamnik. s-24166

Tomazin Ajda, Kriška ulica 8, Kranj, Al-
petourovo vozovnico št. 487787. g-24009

Topolovec Jože, Stranice 3, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8820.
p-24042

Tovornik Primož, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27425. s-24003

Trbovc Damjan, Novi Log 13, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 240, izdala
AGRFT. s-24038

Trebičnik Ida, Milčinskega 14, Celje,
vozniško dovoljenje, izdala Občina Celje.
g-24272

Trnjak Vojo, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
diplomo Šole za trgovinsko dejavnost, št.
761 z dne 30. 8. 1991. s-24288

Turk Zdenko, Velike Brusnice št. 1, No-
vo mesto, diplomo SŠTZU Novo mesto -
šofer. s-24033

Tušar Janez, Planina 1, Kranj, delovno
knjižico. g-24087

Urh Martina, Kebetova 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, ser. št. 808548, reg.
št. 33235. g-24250

Uršič Filip, Bezovica 11, Vojnik, vozniško
dovoljenje št. 1124. p-24082

Uršič Marijan, Mesesnelova ulica 24,
Ljubljana, invalidska mesečno vozovnico, iz-
dal LPP, št. 568. s-24158

Vajkič Strahinja, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-24115

Valič Tibor, Goriška cesta 27, Ajdovšči-
na, osnovnošolsko spričevalo - zaključno.
p-24017

Vardjan Vanja, Snebersko nabrežje 57,
Ljubljana, indeks FDV Ljubljana, št. 3892.
s-24157

Vasle Milan, Partizanska 36, Žalec, de-
lovno knjižico. p-24044

Vasle Milan, Partizanska 36, Žalec, za-
ključno spričevalo. p-24055

Vaupotič Gorazd, Obrež 72, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8825. g-24155

Velikajne Brane, Rožna dolina c. IV29 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766900, reg. št. 90681. s-24177

Vergan Metka, Koseze 60, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5951,
izdala UE Ilirska Bistrica. s-24066

Vesić Eva, Frankolovska 22, Maribor,
spričevalo Gostinske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1978 na ime Orlač Eva. s-24076

Vidmar Petra, Voklo 77, Šenčur, Alpe-
tourovo vozovnico za relacijo Ljublja-
na-Kranj. g-24015

Vidmar Petra, Voklo 77, Šenčur, Alpe-
tourovo vozovnico za relacijo Kranj-Voklo.
g-24016

Vidmar Petra, Voklo 77, Šenčur, indeks
Ljubljanske univerze, Filozofske fakultete.
g-24022

Vilendečič Branko, Milčinskega 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje št. 41237. p-24086

Vinkšel Andreja, Gotovlje 71/e, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
793495, izdala UE Žalec. p-24085
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Viti Monica, Ravbarjeva ulica 3, Ljublja-
na, delovno knjižico, izdano na ime Đurovič
Monika. s-24049

Vizjak Slavica, Vinski vrh pri Šmarju št.
2/a, Šmarje pri Jelšah, spričevalo 1., 2. in
3. letnika in zaključno spričevalo Poklicne
šole Boris Kidrič Celje, za leta 1974-1977.
s-24313

Voglar Marija, Kampolin 46a, Lucija, voz-
niško dovoljenje št. 2527, izdala UE Piran.
g-24153

Vovko Branko, Ratež 18a, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25762, iz-
dala UE Novo mesto. g-24213

Vrhovnik Matej, Otiški vrh 49, Šentjanž,
vozniško dovoljenje št. 5525. p-24004

Vugrinec Ljuba, Polanškova 42, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje šole zatr-
govinsko dejavnost, A trgovinski poslovod-

ja, št. 188, izdano 28. 6. 1984 na ime An-
tatašić Ljuba. s-24233

Zajec Boštjan, Zadobrovška cesta 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136730, reg. št. 149411, izdala UE
Ljubljana. s-24215

Zaljetelj Ana, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, zavarovalni polici št. AO 1057729 in AK
1031166, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-24067

Zalokar Janez, Gorjuše 11, Bohinjska
Bistrica, zavarovalno polico št. 564015.
g-24080

Zdešar Damjan, Britof 382, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 643214,
reg. št. 43279, izdala UE Kranj. g-24191

Zdravje Tomaž, Bratovševa pl. 18, Ljub-
ljana, indeks FOV Maribor, št. 40112, iz-
dan leta 1997. s-24170

Zel Drago, Finžgarjeva 21, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 17251.
g-24183

Zupan Anton, Zg. Gorje 42, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24613. g-24113

Žabkar Borut, Cesta na Markovec 51,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B. g-24194

Žabkar Dajana, Vače št. 24, Litija, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu Filo-
zofske fakultete, izdano 10. 3. 1993 v Ljub-
ljani. s-24266

Žlender Marko, Virštanj 41a, Podčetr-
tek, delovno knjižico. p-24003

Žnidarčič Tea, Okt. Revolucije 31a, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4360,
izdala UE Izola. g-24279

Žust Gašper, Valvazorjeva 7, Lesce, al-
petourovo vozovnico št. 523135. g-24187
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