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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-105363
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04331 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MORFEM, trgovina, stori-
tve, proizvodnja, d.o.o., Laško, Kidriče-
va 64, sedež: Kidričeva 64, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/04928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benega kapitala zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža,
zastopnika, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5851360
Firma: ARIES R & P, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIES R & P, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Velike

Rodne 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Juh Vanesa, izstop 28. 12.

1994; Prah Helena in Prah Ludvik, oba iz
Rogaške Slatine, Velike Rodne 5, vstopila
28. 12. 1994, vložila po 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Rebek Jože, Ce-
lje, Ulica bratov Frecetov 4, vstop 28. 12.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Juh Vanesa, razrešena 28. 12.
1994; direktorica Prah Helena, imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Prah Ludvik, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, direk-
tor Rebek Jože, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
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; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K/74.14 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
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Rg-111924

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04808 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa DOMMA, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Žiče 70b, Žiče, sedež: Ži-
če 70b, 3215 Žiče, pod vložno št.
1/05179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z določbami zakona o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo usta-
noviteljev in poslovnih deležev, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5713625
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zabukovšek Štefan, vstop

14. 12. 1992 in Zabukovšek Marija, vstop
23. 12. 1994, oba iz Žič, Žiče 70b, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-

laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-

tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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; 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; 5050 Trgo-
vina 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;
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; 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,
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inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-

ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-111926
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04526 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa AMEBA, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrožno
14, sedež: Cesta na Ostrožno 14, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01849/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5432430
Firma: AMEBA, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: AMEBA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Teharska 4a
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelj: Škrabl Franc, Celje, Cesta

na Ostrožno 14, vstop 31. 8. 1990, vložek
1,622.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-115462
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04126 z dne 4. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLIN IPP, Podjetje za usposab-
ljanje in zasposlovanje invalidov, d.o.o.,
Nazarje, sedež: Lesarska 10, 3331 Na-
zarje, pod vložno št. 1/04772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, povečanje osnovnega kapitala, spre-

membo pri zastopniku, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678145
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GLIN HOLDING LESNA IN-

DUSTRIJA, d.o.o., Nazarje, Nazarje, Lesar-
ska 10, vstop 9. 11. 1992, vložek 101.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,398.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boršnak Anton, Nazarje, Lačja vas
30, razrešen 27. 12. 1994 kot v.d. direk-
torja in ponovno imenovan za direktorja, ki
pri sklepanju, odpovedovanju ali spreminja-
nju kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju
pravnih poslov izven okvira rednega in obi-
čajnega teka poslovanja družbe; pri naje-
manju kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM; pri dajanju posojil dru-
gim fizičnim ali pravnim osebam ter pri odo-
bravanju komercialnih ali blagovnih kredi-
tov, katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek ali dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu u zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb – hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri pordaji dele-
ža/delnic družb hčera, potrebuje pismeno
soglasje organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.60 družba opravlja
vse, razen poizvedovalne dejavnosti in de-
javnosti zasebnih detektivov.

Rg-115479
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00504 z dne 24. 9. 1997 pri
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subjektu vpisa ZLATI D, proizvodnja-trgo-
vina-gostinstvo, d.o.o., Žalec, Vrbje 6,
sedež: Vrbje 6, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00861/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe z dne
26. 5. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5313406
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-115499
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01006 z dne 1. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ŠMARJETRANS CVETKO
JEZOVŠEK, podjetje za špedicijo in tr-
govino, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež:
Šmarje pri Jelšah 196, 3240 Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/02317/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne
19. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5455847

Firma: ŠMARJETRANS CVETKO JE-
ZOVŠEK, podjetje za špedicijo in trgovi-
no, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠMARJETRANS
CVETKO JEZOVŠEK, d.o.o.

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah,
Slomškova ulica 10

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

KRANJ

Rg-105032
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01234 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DYNAMIC, trgovina, posre-
dovanje in storitve, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Otmarja Novaka 2, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04163/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5692423
Ustanoviteljica: Traven-Vulelija Stanka, iz-

stop 16. 12. 1996; Jerković Jana, Jeseni-
ce, Otmarja Novaka 2, vstop 16. 12. 1996,
vložek 1,513.414,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Traven-Vulelija Stanka, razrešena
16. 12. 1996; direktorica Jerković Jana,
imenovana 16. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26150 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 26210 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 26250 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 72300
Obdelava podatkov; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-110552
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00792 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odogovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197568
Firma: TERAN, izdelava strojnih delov

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TERAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4294 Križe, Senično 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Teran Miha, Križe, Senično

68, vstop 5. 6. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teran Miha, imenovan 5. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
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programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-110623
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00161 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa COMETAL, podjetje z last-
no proizvodnjo, komercialnimi posli in
trgovino, Radovljica, d.o.o., sedež: Spod-
nji otok 23, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/01983/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5478065
Osnovni kapital: 2,362.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačnik Dušan, Radovlji-

ca, Mošnje 64, vstop 12. 11. 1990, vložek
2,362.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina 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; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-111442
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00432 z dne 18. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ZIP, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj, se-
dež: Ulica Janeza Puharja 4, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01436/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5410932
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 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.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo 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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, 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;
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-
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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; 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; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-111464
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00193 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ALBE TRADING, medna-
rodno trgovinsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Bled, sedež: Zasip pod hribom 8,
4260 Bled, pod vložno št. 1/03513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881692
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljici: Beznik Alenka in Beznik

Katja, obe z Bleda, Zasip pod hribom 8,
vstopili 4. 4. 1992, vložili po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 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-
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.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
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ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-113403
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00784 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa OBY, podjetje za trgovino,
turizem in zastopanje, d.o.o., Jesenice,
sedež: Kejžarjeva 38, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/02016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5468744
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4543 Oblaganje tal in sten.

Rg-116088
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01590 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TITANIC, proizvodnja, trgo-
vina in marketing, d.o.o., Naklo, sedež:
Strahinj 72, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/03058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613124
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:

1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585

Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7482 Pakiranje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-116126
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01074 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,
d.d., Žiri, sedež: Strojarska ulica 2, 4226
Žiri, pod vložno št. 1/00032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034728
Sedež: 4226 Žiri, Žiri

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mlinar Franc, Žiri, Dražgoška ul. 4,
razrešen 20. 9. 1996 in imenovan za gene-
ralnega direktorja, ki zastopa družbe neo-
mejeno, razen pri: določitvi poslovne politi-
ke in sprejemu plana; pridobitvi, odtujitvi ali
obremenitvi nepremičnin, če njihova nabav-
na vrednost presega 500.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan sklenitve posla, v koli-
kor ni vključeno v letni plan; ustanavljanju in
soustanavljanju podjetij, ustanavljanju in uki-
nitvi proizvodnih obratov in predstavništev
družbe v tujini, v kolikor ni to definirano z
letnim planom; nakupu, povišanju in preno-
su ustanoviteljskih vlog družbe v podjetjih,
nakupu in prenosu delnic in poslovnih dele-
žev v podjetjih, ter vlaganju sredstev v pod-
jetjih v Sloveniji in tujini, v kolikor se to vrši iz
likvidnih sredstev Alpine; dajanju poroštva,
garancije ali podobnega jamstva izven teko-
čega poslovanja v višini 500.000 DEM, en-
kratno v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
sla; dajanju dolgoročnih posojil, ki v skupni
višini presegajo 5% osnovnega kapitala
družbe in najemanju dolgoročnih posojil in
kreditov, ki v skupni višini presegajo 20%
osnovnega kapitala družbe v skupni višini
vseh najetih kreditov; sklepanju najemnih in
zakupnih pogodb za več kot eno leto, če
najemnina oziroma zakupnina presega 3%
osnovnega kapitala družbe; izrednih investi-
cijskih vlaganjih v posamezen objekt, ki pre-
sega 500.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla; določitvi kriterijev za
sklepanje pogodb o zaposlitvi z zaposleni-
mi, za katere ne velja kolektivna pogodba;
prodaji in nakupu lastnih delnic družbe; pri
vsakem odpisu osnovnih sredstev, kjer po-
samična neodpisana vrednost presega
50,00 DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve
predloga sklepa za odpis; načelnih organi-
zacijskih vprašanjih; v primeru dokončne lik-
vidacije obratnih sredstev, kjer posamična
vrednost presega 15.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan vložitve predloga sklepa za
dokončno likvidacijo.

Rg-116146
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00029 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LASTRA COMPANY, pod-
jetje za poslovno komercialni in tehno-
loški inženiring, d.o.o., sedež: Rakovica
15, 4201 Zg. Besnica, pod vložno št.
1/04126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5683459
Ustanovitelj: Valant Peter, izstop 12. 1.

1996; Komatar Irena, Ljubljana, Cleveland-
ska ulica 45, vstop 12. 1. 1996, vložek
411.504 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve.

MURSKA SOBOTA

Rg-106466
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00054 z dne 6. 2.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKI TISK,
d.d., sedež: Lendavska 1, 69000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5039924
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-

nič Bojan, razrešen 1. 2. 1997; direktor
Osterc Slavko, Murska Sobota, Ivanocijevo
naselje 13, imenovan 1. 2. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa posle o pro-
daji in nakupu osnovnih sredstev nad
100.000 DEM v tolarski protivrednosti in
uvrstitvi delnic na borzo po soglaju nadzor-
nega sveta.

Rg-111569
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00159 z dne 27. 6.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKI TISK,
d.d., sedež: Lendavska 1, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00307/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039924
Člani nadzornega sveta: Gumilar Boži-

dar, Trajbarič Marija, Habjanič Miran in Jen-

ko Dušan, vsi izstopili 20. 2. 1997, ter Sa-
pač Franc, Sever Janko, Erlih Zlatko, Kra-
njec Nada, Šomen Ivanka in Zrim Franc,
vstopili 6. 3. 1997.

Rg-116294
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00085 z dne 23. 10.
1997 pri subjektu vpisa RODEMERK SAIL-
WARE, gradnja jaht TROJKA, d.o.o. –
RODEMERK SAILWARE Yachtbau TROJ-
KA GmbH, sedež: Ljutomerska cesta št.
6, 69250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/02163/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogod-
be, firme, sedeža, družbenika zaradi odsvo-
jitve poslovnega vložka in spremembo poob-
lastil direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5909376
Firma: RT, gradnja jaht, d.o.o., RT

Yachtbau GmbH
Skrajšana firma: RT, d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljuto-

merska 28
Ustanovitelj: TROJKA, trgovinsko, turi-

stično in proizvodno podjetje, Gornja Rad-
gona, d.o.o., izstop 6. 3. 1996; Hladen Hin-
ko, Radenci, Trubarjeva 7, vstop 6. 3.
1996, vložek 796.838 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hladen Hinko, Radenci, Trubarjeva
7, razrešen 13. 10. 1997 in ponovno ime-
novan za ditektorja, ki zastopa in predstavlja
družbo samostojno, posamično, pri čemer
potrebuje za obremenjevanje, pridobivanje
ali odtujevanje nepremičnin soglasje
skupščine.

Rg-116332
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00386 z dne 13. 10.
1997 pri subjektu vpisa ARCONT, pro-
izvodnja bivalnih enot, d.d., sedež: Ljuto-
merska 29, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00765/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe AVTO-
RADGONA – HOLDING, družba za finanč-
no upravljanje in poslovne storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., Ljutomerska 29, G. Rad-
gona s temile podatki:

Matična št.: 5441161
Dne 13. 10. 1997 je bila s sklepom Srg

97/386 vpisana pripojitev družbe AVTO-
RADGONA – HOLDING, družba za finanč-
no upravljanje in poslovne storitve, Gor-
nja Radgona, d.o.o., Ljutomerska 29,
Gornja Radgona (reg. vl. št. 1/847/00),
ki se je razdelila in pripojila k družbama
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot,
d.d. (reg. vl. št. 1/765/00) in ARAVTO,
trgovina, transport, vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, d.d. (reg. vl. št.
1/981/00).

Rg-116367
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00405 z dne 28. 11.
1997 pri subjektu vpisa Z E U, družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., sedež:
Staneta Rozmana 5, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5051746
Ustanovitelji: POMURSKA INVESTICIJ-

SKA DRUŽBA, d.d., - prvi poslovni delež,
izstop 10. 7. 1997; Z E U , družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., - prvi poslovni
delež, Murska Sobota, Staneta Rozmana 5,
vstop 10. 7. 1997, vložek 1,420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; POMURSKA
INVESTICIJSKA DRUŽBA, d.d., - drugi po-
slovni delež, izstop 10. 7. 1997; Z E U,
družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., -
drugi poslovni delež, Murska Sobota, Sta-
neta Rozmana 5, vstop 10. 7. 1997, vložek
1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA,
d.d. – tretji poslovni delež, izstop 10. 7.
1997; Z E U, družba za načrtovanje in inže-
niring, d.o.o. – tretji poslovni delež, Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5, vstop 10. 7.
1997, vložek 2,840.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

PTUJ

Rg-114439
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00137 z dne 21. 10. 1997 pod
št. vložka 1/09570/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199129
Firma: ENDIVIJA, zadruga za proizvod-

njo, komercialno in storitveno dejavnost,
z.o.o.

Skrajšana firma: ENDIVIJA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2274 Velika Nedelja, Seneš-

ci 81
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelji: Zelenjak Brigita, Velika Ne-

delja, Senešci 79, vstop 17. 6. 1997, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Arnuga Silva, Velika Nedelja, Sodinci 74,
vstop 17. 6. 1997, vložek 5.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zelenjak Franc,
Velika Nedelja, Senešci 79, vstop 17. 6.
1997, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zelenjak Brigita, imenovana 17. 6.
1997, zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 2030 Stavbno mizarstvo; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
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nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-115423
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00001 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OPTEX, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 8,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/09263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5856523
Osnovni kapital: 5,503.000 SIT
Ustanovitelja: Meško Drago, Velika Ne-

delja, Mihovci pri Veliki Nedelji 28, vstop
6. 6. 1994, vložek 2,751.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kuharič Ivan, Ormož,
Loperšice 4, vstop 6. 6. 1994, vložek
2,751.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26120 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 33400 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51700 Druga trgovina na debelo;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-116546
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00203 z dne 12. 12. 1997 pod
št. vložka 1/09574/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1189387
Firma: BELRIB, trgovska družba,

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Finžgarjeva ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beeck Uwe, Lingen, IM Er-

lengrund 17a, vstop 21. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Beeck Uwe, imenovan 21. 2. 1997;
direktorica Majcenovič Marija, Maribor, Le-
nardonova ulica 38, imenovana 21. 2.
1997, zastopa družbo skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 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); 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.

Pred prenosom sedeža je bila družbe
vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor pod
št. Rg 1/10097-00 in sicer kot BELRIB,
trgovska družbe, d.o.o., Lenardonova uli-
ca 38, Maribor.

Rg-116551
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00268 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MLEKARNA PTUJ, pro-
izvodnja, predelava in prodaja mleka in
mlečnih izdelkov, d.d., sedež: Čučkova
ulica 6, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150230
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Meško Olga, razrešena 15. 10.
1997; direktor Tement Mitja, Ptuj, Turniška
cesta 14, imenovan 15. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janžekovič Mar-
jan, Lah Avgust, Pišek Mihaelca, Šimen-
ko-Bogdanovič Marija in Zupanič Drago, vsi
izstopili 6. 10. 1997 ter Janežkovič Marjan,
Draškovič Branko, Lah Jožef, Slomšek Met-
ka in Zupanič Drago, vsi vstopili 6. 10.
1997.

Rg-116552
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00249 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PERUTNINA PTUJ, reja pe-
rutnine, proizvodnja krmil, perutninske-
ga mesa in izdelkov, trgovina in storitve,
d.d., sedež: Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika, pooblastila nadzorne-
ga sveta in čistopis statuta z dne 24. 9.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5141966
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik dr. Glaser Roman, dr. vet. med,
Ptuj, Ulica Stanka Brenčiča 6, razrešen
24. 9. 1997 kot predsednik začasne upra-
ve in ponovno imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo kot predsednik uprave, brez
omejitev; član uprave Čeh Tone, Ptuj, Ulica
Jožefe Lackove 24, razrešen 24. 9. 1997
in ponovno imenovan za člana uprave, ki
zastopa družbo skupno z ostalimi člani upra-
ve, brez omejitev; članica uprave Kranjc Na-
da, Ptuj, Črtkova ulica 11, razrešena 24. 9.
1997 in ponovno imenovana za članico
uprave, ki zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave, brez omejitev; član uprave
Stojčevski Dimče, Ptuj, Vodova ulica 18,
razrešen 24. 9. 1997 in ponovno imenovan
za člana uprave, ki zastopa družbo skupno
zostalimi člani uprave, brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Zupanič Ivan,
Toplak Simon, Grgić Nevenka, Šmigoc-Sen-
čar Tatjana, Valant-Majcen Milena in Sok
Drago, vsi izstopili 24. 9. 1997 ter Zupanič
Ivan, Toplak Simon, Grgić Nevenka, Šmi-
goc Senčar Tatjana, Valant Majcen Milena
in Sok Drago, vsi vstopili 24. 9. 1997.

Rg-201284
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00342 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CARRERA OPTYL, pro-
izvodnja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Lju-
tomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/05781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzemni družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5616514
Pripojitev družbe OPTYL, optični pro-

izvodi, d.o.o. na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 11. 12. 1997.

Rg-201285
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00320 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ, Vi-
nogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, d.d.,
sedež: Ptujska cesta 12, 2270 Ormož,
pod vložno št. 1/02204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
statuta z dne 19. 11. 1997, spremembo
pooblastil zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098599
Sedež: 2270 Ormož, Koldvorska 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kociper Matija, Ormož, Vinarska uli-
ca 11, razrešen 19. 11. 1997 kot predsed-
nik uprave in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Peršak Rudi,
Rajh Boris, Ozmec Franc, Jurinec Stojan,
Viher Ivan in Rep Janez, vsi izstopili 11. 11.
1997 ter Štefančič Vinko, Prebil Jure, Mar-
kelj Franc, Šalamon Anton, Cigler Ludvik in
Topolovec Miran, vsi vstopili 11. 11. 1997.

Rg-201286
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00343 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OPTYL, optični proizvodi,
d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/00902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev k prev-
zeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5036267
Pripojitev k družbi CARRERA OPTYL,

proizvodnja očal, d.o.o., Ormož na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 11. 12.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-201288
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00345 z dne 7. 1. 1998 pod št.
vložka 1/09576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253808
Firma: ASSORTI, hotelirstvo, turizem

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ASSORTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 2250 Ptuj, Prešernova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dornik Milan in Hitzerd

Magdalena, obe iz PG Den Haag, Groning-
sestraat 255, vstopila 10. 12. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dornik Milan, imenovan 10. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Hitzerd Magdalena, imenovana
10. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje sin-
tetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje pre-
je tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje

knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2462 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
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torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;

4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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, či-
stili; 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 ruda-

mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, 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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na 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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
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Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eskperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;

9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 92530 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
˝razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov˝; pri dejavnosti pod šifro J
67.13, pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, družba opravlja
˝samo menjalnice in zastavljalnice˝; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, družba opravlja vse, ˝razen
revizijske dejavnosti˝.

Rg-201292
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00328 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TALUM, tovarna aluminija,
d.o.o., sedež: Tovarniška ulica 10, 2325
Kidričevo, pod vložno št. 1/00478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme
in skrajšane firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in nadzorni svet s te-
mile podatki:

Matična št.: 5040868
Firma: TALUM, Tovarna aluminija,

d.d., Kidričevo
Skrajšana firma: TALUM, d.d. Kidričevo
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.796,749.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za

razvoj, izstop 21. 11. 1997; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 21. 11. 1997, vložek 3.796,749.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bedrač Janez, razrešen 4. 12. 1997;
direktor Glazer Jože, razrešen 4. 12. 1997;
direktor Toplek Danilo, Ptuj, Mariborska ce-
sta 25, razrešen 4. 12. 1997 in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo kot pred-
sednik uprave. Omejitve: Uprava lahko
sklepa le s predhodnim soglasjem nadzor-
nega sveta naslednje posle: najemanje krat-
koročnih posojil in kreditov, ki presegajo
tolarsko protivrednost 500.000 DEM; daja-
nje garancij oziroma poroštev v višini več
kot 6 M DEM; pridobitev bančne garancije
ali poroštev v višini 1. alinee; pridobitev,
odtujitev in obremenjevanje nepremičnin;
pridobivanje in odtujitev deležev v drugih
podjetjih oziroma delnic drugih podjetij;
ustanovitev, prenehanje in druge statusne
spremembe novih družb; članica uprave Ači-
movič Brigita, Ptuj, Peršonova 23, imeno-
vana 4. 12. 1997, zastopa družbo skupno

z ostalimi člani uprave. Omejitve: Uprava
lahko sklepa le s predhodnim soglasjem
nadzornega sveta naslednje posle: najema-
nje kratkoročnih posojil in kreditov, ki pre-
segajo tolarsko protivrednost 500.000
DEM; dajanje garancij oziroma poroštev v
višini več kot 6 M DEM; pridobitev bančne
garancije ali poroštev v višini 1. alinee; pri-
dobitev, odtujitev in obremenjevanje nepre-
mičnin; pridobivanje in odtujitev deležev v
drugih podjetjih oziroma delnic drugih pod-
jetij; ustanovitev, prenehanje in druge statu-
sne spremembe novih družb; član uprave
Špoljar Zlatan, Ptuj, Gubčeva 28, imenovan
4. 12. 1997, zastopa družbo skupno z osta-
limi člani uprave. Omejitve: Uprava lahko
sklepa le s predhodnim soglasjem nadzor-
nega sveta naslednje posle: najemanje krat-
koročnih posojil in kreditov, ki presegajo
tolarsko protivrednost 500.000 DEM; daja-
nje garancij oziroma poroštev v višini več
kot 6 M DEM; pridobitev bančne garancije
ali poroštev v višini 1. alinee; pridobitev,
odtujitev in obremenjevanje nepremičnin;
pridobivanje in odtujitev deležev v drugih
podjetjih oziroma delnic drugih podjetij;
ustanovitev, prenehanje in druge statusne
spremembe novih družb; direktor Žigman
Bojan, Ptuj, Prešernova 48, razrešen 4. 12.
1997 in imenovan za člana uprave, ki zasto-
pa družbo skupno z ostalimi člani uprave.
Omejitve: Uprava lahko sklepa le s pred-
hodnim soglasjem nadzornega sveta nasled-
nje posle: najemanje kratkoročnih posojil in
kreditov, ki presegajo tolarsko protivrednost
500.000 DEM; dajanje garancij oziroma po-
roštev v višini več kot 6 M DEM; pridobitev
bančne garancije ali poroštev v višini 1. ali-
nee; pridobitev, odtujitev in obremenjeva-
nje nepremičnin; pridobivanje in odtujitev
deležev v drugih podjetjih oziroma delnic
drugih podjetij; ustanovitev, prenehanje in
druge statusne spremembe novih družb.

Člani nadzornega sveta: Gerjovič Ivan,
Vodopivec Franc, Tatalovič Žarko, Rola Maj-
da in Aubelj Marjan, vsi vstopili 21. 11.
1997.

Rg-201312
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00207 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa EKO-LES, podjetje za eko-
logijo, trgovino, posredovanje, inženi-
ring in storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova
5, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5534089
Ustanovitelj: Čajič Vida, izstop 22. 8.

1997; Čajič Robert, Ptuj, Prečna pot 7,
vstop 22. 8. 1997, vložek 1,768.724,44
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-201314
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00224 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ALIN, družba za ustanav-
ljanje novih podjetij, d.o.o., sedež: To-
varniška 10, 2325 Kidričevo, pod vložno
št. 1/03554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, imena druž-
benika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478847
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Firma: ALIN, družba za podjetniško in
poslovno svetovanje, d.o.o.

Ustanovitelj: TOVARNA GLINICE IN ALU-
MINIJA BORIS KIDRIČ, p.o., izstop 17. 11.
1992; TALUM, tovarna aluminija, d.o.o., Ki-
dričevo, Tovarniška 10, vstop 17. 11.
1992, vložek 3,122.607,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 63300 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., družba opravlja vse ̋ razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov˝; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba opravlja
vse, ˝razen revizijske dejavnosti˝.

Rg-201315
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00111 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa IKEMA, ineženiring, kemi-
ja, marketing, d.o.o., sedež: Orešje 4,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02375/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5383412

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
˝razen revizije˝.

Rg-201316
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00350 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GOBAN, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Trgovišče 25a, 2274
Velika Nedelja, pod vložno št.
1/01676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341701
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-

skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifo G 51.180 po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
˝razen farmacevtskih izdelkov˝; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.120 računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, družba opravlja vse, ˝razen
revizijske dejavnosti˝.
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Rg-200417
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00474 z dne 30. 12.
1997 pod št. vložka 1/09571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1227432
Firma: SŽ-OPREMA RAVNE, pnevma-

tika, hidravlika, orodja in tehnološke li-
nije, d.o.o.

Skrajšana firma: SŽ-OPREMA RAVNE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ko-
roška cesta 14

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SŽ-STROJI IN TEHNOLO-

ŠKA OPREMA, d.o.o., Ravne na Koroškem,
Koroška cesta 14, vstop 14. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jevšnikar Darko, Prevalje, Perzonali
6, imenovan 9. 12. 1997, zastopa družbo z
omejitvijo, da poslov, ki pomenijo spremem-
bo premoženja družbe, ne sme sklepati brez
soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:
11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem naf-
te in zemeljskega plina, brez iskanja naha-
jališč; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28710 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 28720 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29600 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 34100 Proizvod-
nja motornih vozil; 35200 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki; 63120 Skla-
diščenje; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 ˝raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje˝, družba opravlja
vse razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro 74.140 ˝podjetniško in poslov-
no svetovanje˝, družba opravlja vse, razen
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-200419
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00297 z dne 24. 12.
1997 pri subjektu vpisa SLOVENSKE
ŽELEZARNE-NOŽI RAVNE, podjetje za
proizvodnjo nožev in rezil, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/03402/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5439264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Klančnik Ivana, razrešena 30. 6.
1997; direktor Ravlan Darko, Slovenj Gra-
dec, Legen 71, imenovan 1. 7. 1997, za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
posle, ki pomenijo spremembo premoženja
družbe, le s soglasjem skupščine.

Rg-200420
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00503 z dne 6. 1.
1998 pri subjektu vpisa FRAPOL, podjetje
za elektro gradnje in storitve, d.o.o., se-
dež: Stari trg 223, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/03204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 30. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5442621
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:

60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem.

Rg-200421

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00294 z dne 6. 1.
1998 pri subjektu vpisa LMT TRADE, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Gozdna
pot 39, 2380 Slovenj Gradec, pod vlož-
no št. 1/08064/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi z dne 4. 7. 1997 ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5758246
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod

bregom 19
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo;2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 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 popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
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lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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,
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;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina 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-
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; 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;
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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-

tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 ˝posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.˝, družba opravlja vse, razen
˝pri prodaji farmacevtskih izdelkov˝; Pri de-
javnosti pod šifro 52.488 ̋ trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.˝družba opravlja vse, razen ˝z orožjem
in strelivom˝; pri dejavnosti pod šifro 74.12
˝računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje˝, družba
opravlja vse, razen ˝revizijske dejavnosti˝;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 ˝podjetniško
in poslovno svetovanje˝družba opravlja vse,
razen ˝arbitraža in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci˝.

Rg-200624
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00421 z dne 15. 1.
1998 pri subjektu vpisa TRISO, proizvod-
nja šolske in pisarniške opreme, d.d.,
sedež: Pameče 153, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/02716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta z dne
16. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5103177
Člani nadzornega sveta: Rapnik Vesna,

Pokrižnik Nevenka, Žvikart Jože, Sušec Dra-
gica, Razgoršek Janko in Santner Jože, vsi
izstopili 16. 10. 1997 ter Gaberšček Aleš,
Kupnik Tatjana in Matavž Ferdo, vstopili
16. 10. 1997.

Rg-200625
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00160 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/09572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1190288
Firma: HEPROTEX, trgovsko podjetje,

d.o.o., Dobja vas 7a, Prevalje
Skrajšana firma: HEPROTEX, d.o.o.,

Prevalje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Dobja vas 7a
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Szabo Erich, A-1220, Du-

naj, Schachner Strasse 7, vstop 13. 12.
1996, vložek 1,550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Prošt Hedvika, Prevalje, Dobja vas
7a, imenovana 13. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Szabo Erich,
imenovan 13. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
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strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-200626
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00322 z dne 21. 1.
1998 pri subjektu vpisa EKOSAN, podjet-
je za ekološko sanacijo, d.o.o., sedež:
Šmarska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/01610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 3. 7. 1997 ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5342406
Ustanovitelji: Razboršek Robert, Slovenj

Gradec, Šmarska cesta 1, vstop 21. 12.
1989, vložek 2,535.840 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peco Sanja, izstop 3. 7.
1997; Razboršek Blanka, Slovenj Gradec,
Šmarska cesta 1, vstop 3. 2. 1994, vložek
105.660 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Večko Janez, izstop 3. 7. 1997; Lotrič Stan-
ko, Slovenske Konjice, Toneta Melive 12,
vstop 3. 7. 1997, vložek 880.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-

balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi 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, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji;5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 ˝posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.˝ družba opravlja vse, razen
˝pri prodaji farmacevtskih izdelkov˝; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 ̋ trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.˝družba opravlja vse, razen ˝z orožjem
in strelivom˝.

Rg-201606
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00277 z dne 5. 2.
1998 pri subjektu vpisa BBC, marketing
in consulting, d.o.o., sedež: Pod gradom
2, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5623227
Osnovni kapital: 1,503.200 SIT
Ustanovitelji: Breznik David in Breznik

Valentin, izstopila 25. 1. 1996; Prikeržnik
Peter, Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 122,
vstop 21. 10. 1992, vložek 255.544 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pevec Ciril,
Trebnje, Ulica heroja Slaka 38, vstop
21. 10. 1992, vložek 120.256 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; CONTEX G.M.B.H.,
Kalsdorf, Avstrija, Gewerbepark 4, vstop
25. 3. 1992, vložek 1,127.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
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22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 25130 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 ̋ posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.˝ družba opravlja vse, razen
˝pri prodaji farmacevtskih izdelkov˝; pri de-
javnosti pod šifro 74.120 ˝računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje˝ družba opravlja vse, razen
˝revizijske dejavnosti˝; pri dejavnosti pod
šifro 74.140 ˝podjetniško in poslovno sve-
tovanje˝ družba opravlja vse, razen ˝arbi-
traža in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci˝.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 478/97 Rg-60
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba IGO, inženiring za gradbeni-

štvo in okolje, d.o.o., Celje, Prvomajska
n.h., preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima štiri družbenike, in sicer: Cr-
nič Jože, Prvomajska n.h., Celje, Maleiner
Franc, Sojerjeva 43, Ljubljana, Schmiedel
Thomas, Untere Torstr. 36, Tauberbischofs-
heim, Nemčija in Wabersich Rainer, Goethe-
strasse 28, Tauberbischofsheim, Nemčija.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzame Crnič Jože, Pr-
vomajska n.h., Celje.

Premoženje družbe prevzame družbenik
Crnič Jože.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 18. 4.
1997.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 1998

Srg 217/97 Rg-61
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba M & T INTERNATIONAL,

export-import, marketing in turizem,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Stranje 35, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Set-
hi Marto, Stranje 35, Šmarje pri Jelšah, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 4. 8.
1995.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 1998

SLOVENJ GRADEC

Srg 7/98 Rg-59
Družba KATON, predelava plastike in

kovin, d.o.o., Legen 23, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, reg. št. vl. 1/2141-00, kate-
re družbenik je Kamenik Anton, po sklepu
družbenika z dne 18. 12. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kamenik An-
ton, Legen 23, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 3. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-3/98-07 Ob-1461
Upravna enota Nova Gorica je sprejela

23. 3. 1998 v hrambo pravila organizacije
sindikata Carinarnice Nova Gorica. Ime in
kratica sindikata je Sindikat carinikov Slo-
venije, OSC Nova Gorica. Sedež sindika-
ta je na MMP Vrtojba, Vrtojba 2/b, 5290
Šempeter. Sindikat je z dnem 23. 3. 1998
pridobil lastnost pravne osebe. Pravila za
delovanje sindikata v družbi so vpisana v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Nova Gorica pod zap. št. 119.

Št. 007-01/98-230 Ob-1462
Republika Slovenija, Upravna enota

Šentjur pri Celju, z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 16. 3. 1998, pod
zap. št. 05/98, z nazivom “Pravila sindikata
zavoda Kmetijske in gospodinjske šole Šent-
jur”, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, Slavica Plevnik, z imenom: pravi-
la sindikata zavoda Kmetijske in gospo-
dinjske šole Šentjur, s sedežem: Cesta
na kmetijsko šolo 9, Šentjur. Navedene-
mu sindikatu se določi matična številka:
1133276.

Št. 121-5/98-08 Ob-1487
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravilnik o delovanju enote sindikata FIDES,
enota Bolnišnica Golnik, na zahtevo poob-
laščene osebe sindikata, z imenom FIDES,
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije, enota Bolnišnica Golnik, s se-
dežem na Golniku 36.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 151.

Št. 121-4/98-08 Ob-1501
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila o organiziranosti in delovanju sindi-
kata delavcev Iskra SSD (Iskra – Servisno
storitvene dejavnosti), ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata, z imenom
Sindikat delavcev Iskra SSD, s sedežem
v Kranju, Ljubljanska 24a.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 150.

Št. 121-3/98-08 Ob-1502
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila organizacije sindikata območnega
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Davčnega urada Kranj, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata, z imenom
Sindikat državnih in družbenih organov
Slovenije, Organizacija sindikata delav-
cev območnega Davčnega urada Kranj,
s sedežem v Kranju, Slovenski trg 1.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 149.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 33/97 S-159
V postopku prisilne poravnave nad dolž-

nikom W & G, d.o.o., Podjetje za proizvod-
njo strojev in opreme,Sokolska 60, Mari-
bor, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11, z dne 13. 2. 1998, St 33/97, S-84 se
II. 6. točka pravilno glasi: Mestna občina
Maribor, Mestna uprava.

St 3/97 S-149
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad ČZP Enotnost, d.o.o., Ljub-
ljana, Dalmatinova 4 – v stečaju za dne
13. 5. 1998 ob 9. uri v sobi 307/III tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 1998

St 7/98 S-150
To sodišče je s sklepom St 7/98 dne

18. 3. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales Blagovni centri,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22 ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 1998

St 8/98 S-151
To sodišče je s sklepom z dne 24. 3.

1998 pod opr. št. St 8/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Vitalex,
d.o.o., Kogovškova 6, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve

drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Marina Pilej iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Maximarket, d.o.o., Ljubljana,
– PBS, Poštna banka Slovenije, d.d.,

Ljubljana,
– Pantrans, d.o.o., Ljubljana,
– Arteum, d.o.o., Ljubljana,
– Robert Artač, kot predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 24. 3. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 3. 1998

St 4/98 S-152
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/98

z dne 6. 3. 1998 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cincom, d.o.o., Ajdovšči-
na 1, Ljubljana ter ga z istim sklepom za-
ključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 1998

St 15/96 S-153
S sklepom sodišča opr. št. St 15/97 z

dne 24. 2. 1998 je bila potrjena prisilna
poravnava nad dolžnikom Tovarna dušika
Ruše – Metalurgija, Podjetje za proizvod-
njo karbida in ferolegur, d.o.o., Ruše,
Tovarniška c. 52.

Terjatve upnikov so razvrščene v 3 raz-
rede, in sicer:

1. razred A – terjatve ločitvenih upnikov
in terjatve delavcev iz naslova neizplačanih
razlik do izhodiščnih plač po kolektivni po-
godbi, za katere se položaj tudi po potrditvi
načrta prisilne poravnave ne spremeni,

2. razred B – terjatve upnikov, ki so pri-
stali na vplačilo stvarnega vložka s preno-
som terjatve na dolžnika zaradi povečanja
kapitala dolžnika,

3. razred C – terjatve vseh ostalih upni-
kov, ki se poplačajo v višini 20% ugotovlje-
nih terjatev z zamudnimi obrestmi v višini
temeljne obrestne mere od 10. 9. 1997
naprej, v roku enega leta od 24. 2. 1998.

Seznami upnikov iz vseh treh razredov z
ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zne-
ski iz razreda C so sestavni del sklepa o
prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 17. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 1998

St 73/97 S-154
To sodišče je s sklepom St 73/97 dne

25. 3. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gratpex, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 217.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Na-
taša Vidovič, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
17. 6. 1998, ob 9. uri, v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 1998

St 50/97 S-155
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 50/97 z dne 10. 3. 1998 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
IMP Klima Montaža, d.d., Ljubljana in nje-
govimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom
izplačal njihove terjatve v višini 60% v roku
treh let z obrestno mero TOM +2%.

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

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 8. 1997 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

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 19. 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 dne
10. 3. 1998. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 24. 3.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1998

St 69/97-20 S-156
To sodišče v stečajnem postopku nad

Blagovno borzo, d.d., Šmartinska 152,
Ljubljana – v stečaju, za dne 14. 4. 1998,
ob 9.15, v konferenčni dvorani tega so-
dišča, razpisuje 2. narok za preizkus prijav-
ljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 1998

St 93/96 S-157
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

93/96 dne 18. 3. 1998 začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Sarks, d.o.o., Osenjakova 12, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 1998

St 14/96 S-158
To sodišče je s sklepom St 14/96 dne

23. 3. 1998 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Železniški konzum Ljub-
ljana, z.o.o., Ljubljana, Kajuhova 51.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Velimir Malešič iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ter
vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
17. 6. 1998, ob 10. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 23. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 1998

St 5/98 S-160
To sodišče je v stečajnem postopku nad

dolžnikom Pelcl, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Aškerčeva 5, Ptuj, s
sklepom opr. št. St 5/98, z dne 27. 3.
1998, začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko zoper navedeni sklep
pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Urad-
nem listu RS.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 3. 1998

St 2/98 S-161
To sodišče je s sklepom St 2/98, dne

26. 3. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom N. I. A., d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 54.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Željko Kranjc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
17. 6. 1998, ob 11. uri, v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 3. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1998

St 30/96 S-162
To sodišče razpisuje v stečajnem po-

stopku nad Kompas Consulting, d.d.,
Ljubljana – v stečaju, narok za preizkus
terjatev za dne 6. 5. 1998, ob 9. uri, v kon-
ferenčni dvorani ter narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve za dne 6. 5.
1998, ob 9.30, v konferenčni dvorani tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Upniki lahko svoje ugovore k osnutku
navajajo na naroku za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev. Zoper odredbo o
določitvi  naroka  iz  2. točke  izreka  ni
pritožbe.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-1463
Komisija za mandatna vprašanja, volitve

in imenovanja pri Svetu mestne občine Slo-
venj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), na podlagi
94. člena poslovnika Sveta mestne občine
Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 41/95, 1/96),
prosto delovno mesto

direktorja Galerije likovnih umetno-
sti Slovenj Gradec

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoka izobrazba ustrezne smeri (Filo-
zofska fakulteta - umetnostna zgodovina,
Akademija za likovno umetnost),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki,
– poznavanje dejavnosti s področja dela

zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika,
– da je državljan države Slovenije.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev, sprejema komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja pri Svetu mestne občine Slovenj Gra-
dec,  Šolska  ulica  5,  15  dni  po  objavi
razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
8  dneh  po  sklepu  pristojnega  organa.

 Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-1518
Na podlagi sklepa nadzornega sveta raz-

pisuje Rudnik svinca in cinka Mežica v zapi-
ranju, d.o.o., prosto delovno mesto

direktorja Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o.

Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba rudarske ali geološ-
ke smeri,

– pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delih.

Direktor bo imenovan za 4-letno man-
datno obdobje.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepi-
som v 8 dneh od objave razpisa na naslov:
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Mežica, Glančnik 6, z oznako »Raz-
pis za delovno mesto direktorja RSC Meži-
ca v zapiranju, d.o.o.«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveš-
čeni najmanj v 30 dneh od dneva objave
razpisa.

Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.

Ob-1519
Na podlagi 19. člena statuta Zdravstveni

dom Logatec, svet zavoda ZD Logatec, raz-
pisuje prosto delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

nosti.
Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev

mora kandidat predložiti tudi program delo-
vanja zavoda ZD Logatec.

Pisne prijave pošljite v roku 15 dni od
dneva objave razpisa na naslov ZD Loga-
tec, Notranjska c. 2, Logatec, za »svet za-
voda«.

Vse kandidate bomo obvestili o izbiri v
roku 8 dni po sprejemu sklepa o imenova-
nju direktorja.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 551-1/98 Ob-1589
Svet Centra za socialno delo Litija na

podlagi 27. člena statuta Centra za social-
no delo Litija razpisuje delovno mesto

direktorja centra
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit na področju socialnega

varstva.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev ter kratkim življenjepisom,
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
tega razpisa na naslov: Center za socialno
delo Litija, Ponoviška 12, Litija, s pripisom:
za razpisno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.

Center za socialno delo Litija
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Ob-1512
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero
o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
oseba Škulj Duša, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 1785-239, faks 1785-579.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: nakup in najem po-
slovnih prostorov na isti lokaciji in v raz-
merju 60% nakup, 40% najem prosto-
rov, skupni obseg poslovnih prostorov
je 6400 m2, najem pisarniške opreme v
zgoraj navedenih prostorih, lokacija ož-
je območje Ljubljane.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 920,000.000 SIT,
čas razpisa: začetek 15. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1998 in/ali zaključek 1. 1. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Ob-1534
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Srednja zdravstvena šola, kont. oseba Tatja-
na Valant Veličkovič, Poljanska cesta 61,
Ljubljana, tel. 134-36-90, faks 136-36-90.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje šolskih

prostorov.
3. Predvideni čas objave razpisa: za-

četek 3. 4. 1998 in zaključek 15. 4. 1998.
4. Rok začetka del: začetek 1. 9. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri

ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-

ane preference za domače ponudnike.
Srednja zdravstvena šola

Ob-1593
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. ose-
ba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Predmet javnega naročila so stalna dela
na deponiji premoga v Termoelektrarni Šo-
štanj. Z izvajanjem preriva premoga (predvi-
doma 2,5 mio ton/letno) na deponiji, mora
biti zagotovljena redna in stalna oskrba s
premogom. Poleg preriva je treba premog
stalno tlačiti in zgoščevati, da se prepreči
morebitni samovžig.

3. Orientacijska vrednost naročila:
270,000.000 SIT/letno.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 let, začetek julij 1998 in
zaključek julij 2003.

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

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

Predviden datum objave razpisa po
18. členu – maj 1998.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
Šoštanj

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za AC

Hoče - Arja vas, obnova viadukta Žepina,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24 z dne
27. 3. 1998, Ob-1434A, št. 110-1/98 se v
8. točki drugi odstavek pravilno glasi: Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago do 29. 4.
1998 za 50.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
Ob-1601

V javnem razpisu za dobavo tekstilne ko-
lekcije Zlati sonček z začitenim znakom, žog,
smučarske opreme ter pripomočkov za prila-
gajanje na vodo in učenje plavanja za potre-
be športa v šolah in vrtcih, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998,
Ob-1432, se v 3. točki dodata dve alinei:

– žoge za odbojko,
– žoge za rokomet.

Zavod za šport Slovenije
Ljubljana

Popravek
Ob-1616

V javnih razpisih za izbiro izvajalca brez
omejitev za dograditev računalniškega
omrežja, dobavo in montažo – Ob-1431A in
dobavo modularne stikalne enote IBM 8270,
montažo – Ob-1431B, objavljenima v Urad-
nem listu RS, št. 24, z dne 27. 3. 1998, se v
tretjem odstavku 8. točke številki računa pra-
vilno glasita: 51800-603-33486.

Splošna bolnišnica Maribor

Popravek
Ob-1612

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za opremo, učila in drobni inventar
OŠ Dobravlje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 22, z dne 20. 3. 1998, Ob-1300,

Št. 29/98, se spremenijo spodaj naštete
točke v naslednjem:

– v 4. točki se dosedanje besedilo na-
domesti z naslednjim: Dobavni rok: 30 dni
od podpisa pogodbe.

– v 5. točki, drugi odstavek, se spreme-
ni rok za oddajo ponudb in pravilno glasi:
do 20. 4. 1998 do 11. ure,

– v 6. točki, drugi odstavek, se spreme-
ni datum odpiranja ponudb in pravilno glasi:
20. 4. 1998 ob 14. uri,

– v 7. točki, drugi odstavek, se spreme-
ni datum, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa in pravilno glasi: do
8. 5. 1998,

– v 9. točki, drugi odstavek, se spreme-
ni rok veljavnosti ponudbe in se pravilno
glasi: do 1. 8. 1998,

– v 9. točki, tretji odstavek, se spremeni
datum objave dodelitve naročila in pravilno
glasi: do 14. 5. 1998.

Občina Ajdovščina

Popravek
Ob-1613

V javnem razpisu za izbiro dobaviteljev pi-
sarniškega in potrošnega materiala ter drob-
nega inventarja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 24, z dne 27. 3. 1998, Ob-1394 se:

– spremeni naslov javnega razpisa, tako
da se črtajo besede “za izbiro izvajalca”;

– v drugem odstavku 8. točke spremeni
datum, naveden za dvig razpisne dokumen-
tacije, tako da se pravilno glasi 31. 3. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Preklic

Ob-1615
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,

Celje, v skladu z 20. členom navodil ponud-
nikom za izdelavo ponudb

preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-

tev za predmet naročila: ultrazvočni aparat
– mikroprocesorska ultrazvočna naprava vi-
soke resolucije s spektralnim in baravnim
Dopplerjem in linearno 7,5 Mhz, konvek-
sno 3,5 Mhz in rektalno sondo in s punkcij-
skimi adapterji, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998, Ob-430.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-1473
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba
Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev vhodov so-
boškega parka – vhod A in B.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka: največ 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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 23. 4. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

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: 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.

Ob-1474
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 Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizaci-
je v naselju Polana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
56,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 4 me-
sece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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
12.30, na naslovu: Mestna občina Murska
Sobota, odpiranje vodi Nada Cvetko-Török,
d.i.g., Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

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: 5. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.

Ob-1475
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 Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, so-
ba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizaci-
je v naselju Markišavci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 4 me-
sece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 1998 do

12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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 5. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

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: 5. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 81-13/56 Ob-1476
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
Silvo Štruc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-49, faks 12-11-421.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: izdelava projektov
PZI in PID, dobava opreme in montaža v
RTP Podlog in TEŠ za zaščito 400 kV DV
Podlog–TEŠ.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 21,000.000
SIT, začetek 4. 4. 1998, zaključek 4. 5.
1998.

4. Rok izvedbe: 7 mesecev, začetek: ju-
nij 1998, zaključek: december 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 174-25-11, soba št. 3C.5.
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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 4. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Silvo Štruc.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 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. 174-27-01, faks 12-11-421, so-
ba št. 407.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 4. 1998, med 8. in 12. uro za
10.650 SIT, upoštevan 6,5% prometni da-
vek.

Način plačila: z virmanom – z oznako –
PZI, PID, dobava in montaža opreme v RTP
Podlog in TEŠ, 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
Silvo Štruc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-27-49, faks 12-11-421, soba št. 310.

Ponudba mora veljati do: 4. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-1477
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: KOP, Javno komunalno podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., kont. oseba Bogdan Lili-
ja, Cesta zmage št. 57, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-131, faks 0601/64-114, splošni
kadrovski sektor.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: eno tovorno vozilo,

kiperska šasija s kratko kabino, pogon
na vsa štiri kolesa, moč motorja od 240–
270 KM, nadgradnja – trostrani prekuc-
ni zabojnik (kovinski) volumen 6–7 m3,
Cesta zmage št. 57, Zagorje ob Savi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 9.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 4. 1998 do
10. ure, na naslov: KOP, Javno komunalno
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., prevzem-
nik tajništvo, Cesta zmage št. 57, 1410

Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-131, faks
0601/64-114, 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 5. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: KOP, Javno komu-
nalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., od-
piranje vodi Bogdan Lilija, Cesta zmage št.
57, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-131,
faks 0601/64-114, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: KOP, Javno komunalno
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., kont. ose-
ba tajništvo, Cesta zmage št. 57, Zagorje
ob Savi, tel. 0601/64-131, faks
0601/64-114, tajništvo, samo ob delovni-
kih med 10. in 14. uro.

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

Način plačila: na blagajni naročnika ali
virman (predložiti potrjen izvod) na račun št.
52720-601-10675, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: KOP, Javno komunalno podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., kont. oseba Bogdan Lili-
ja, Cesta zmage št. 57, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-131, faks 0601/64-114, splošni
kadrovski sektor.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 5. 1998.
KOP Javno komunalno podjetje, d.o.o.,

Zagorje ob Savi

Št. 10/98 Ob-1478
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: Urad za negospodarske javne službe,
kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, V. nadst./70.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija streh na
Osnovni šoli Anton Aškerc in obnova sli-
kopleskarskih del na telovadnici in vez-
nem hodniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 7. 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 4. 5. 1998 do

12. ure, na naslov: MO Velenje, organizaci-
ja Urad za negospodarske javne službe,
prevzemnik mag. Peter Kovač, Titov trg 1,
3320 Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, V. nadst./70.

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 6. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: MO Velenje, naroč-
nik Urad za negospodarske javne službe,
odpiranje vodi mag. Peter Kovač, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Urad za negospodarske jav-
ne službe, kont. oseba mag. Peter Kovač,
Titov trg 1, Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, V. nadst./70.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 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: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 5. 1998.
MO Velenje,

Urad za negospodarske javne službe

Ob-1479
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 Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nabava ra-
čunalniške opreme:

2 kom server, 10 kom osebni raču-
nalnik, 12 kom TR adapter, 12 kom
ekran, 1 kom grafična postaja, 2 kom
tiskalnik matrični, 3 kom tiskalnik la-
serski, 5 kom MAU, 1 kom Scanner in
1 kom Software.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
8,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: 10 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
24. 4. 1998 do 12. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, p.o., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” – “Računalniška oprema” in
navedena številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Ta razpis v nobenem pri-
meru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel
katerokoli ponudbo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
1998 ob 13. uri v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor, odpiranje vo-
di Andrej Ulbin, ek.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od datuma sprejet-
ja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2 v vložišču naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 3.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51800-601-22802.

Kontaktna oseba je Andreja Ulbin, ek.
Elektro Maribor, p.o., Maribor

Št. 1031 Ob-1480
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska cesta 24, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
3. Navedba vsebine: strokovni nadzor

nad zdravstveno ustreznostjo pitne
vode:

a) odvzem vzorcev,
b) izvedba analiz vzorcev,
c) izvedba letnega terenskega pre-

gleda,
d) izdelava letnega poročila o zdrav-

stveni ustreznosti pitne vode in varnosti
vodooskrbe.

4. Orientacijska vrednost naročila po po-
stavkah:

a) odvzem vzorcev – 2,000.000 SIT,
b) izvedba analiz vzorcev – 7,000.000

SIT,
c) izvedba letnega terenskega pregleda

– 500.000 SIT,
d) izdelava letnega poročila o zdravstve-

ni ustreznosti pitne vode in varnosti vodoo-
skrbe – 500.000 SIT.

5. Začetek in dokončanje del: začetek
izvajanja 1. 6. 1998, zaključek 31. 12.
1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, ustrezna registracija
za opravljanje del za katera ponudnik kandi-
dira, ugodnosti (popusti, ipd.).

7. Rok in način oddaje ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 4. 5. 1998 do 12. ure, na
naslov: Mariborski vodovod, Javno podjet-
je, d.d., prevzemnik Samo Kumer, Jadran-
ska ul. 24, Maribor, tel. 062/307-807, faks
062/307-730, soba št. 011.

Zapečatene ponudbe morajo biti ozna-
čene z napisom “ Ne odpiraj – ponudba za:
Strokovni nadzor nad zdravstveno ustrez-
nostjo pitne vode”.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 4. 5. 1998 ob 12.30, na naslovu: Mari-
borski vodovod, Javno podjetje, d.d., odpi-
ranje vodi Boris Fatur, Jadranska ul. 24,
Maribor, tel. 062/307-807, faks
062/307-730, odpiranje bo opravljeno v
sejni sobi – soba št. 110.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v
osmih dneh po izbiri. Predvideni datum ob-
jave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.

10. Kraj, oseba in čas v katerem zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mariborski vodovod, Javno pod-
jetje, d.d., Jadranska ul. 24, Maribor, kont.
oseba je Samo Kumer, dipl. inž., tel.
062/307-807, faks 062/307-730. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago za 5.000
SIT, vsak delovnik od 8. do 14. ure, po
predhodni najavi.

Rok za prevzem dokumentacije s strani
ponudnikov je najkasneje 5 dni po objavi.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-601-12066 z oz-
nako “Za javni razpis – nadzor nad
zdravstveno ustreznostjo pitne vode”.

11. Opcija ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 1. 6. 1998.

12. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu kot pod 10. točko – sa-
mo na podlagi pisnega zahtevka.

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

14. Način oddaje del: dela bodo odda-
na kot celota ali ločeno – posameznim po-
nudnikom po posameznih postavkah.

Mariborski vodovod, d.d.

Ob-1481
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 Vuzenica, kont. oseba Helbl An-
gelca, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, faks 0602/64-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ce-
ste Vuzenica–Dravče II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 30,000.000
SIT, 30. 3. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 5.
1998 in zaključek 15. 8. 1998.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg in vrednost del glede na pridobitev
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

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 pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska 1,

2367 Vuzenica, tel. 0602/64-110, faks
0602/64-022.

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 4. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vuzenica,
odpiranje vodi Mirko Vrčkovnik, Mladinska
1, Vuzenica, tel. 0602/64-110, faks
0602/64-022.

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: Občina Vuzenica, kont. ose-
ba Angelca Helbl, Mladinska 1, Vuzenica,
tel. 0602/64-110, faks 0602/64-022.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni, z virmnanom,
na račun številka: 51860-630-25690.

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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Občina Vuzenica

Št. 01504-4/98-1/2 Ob-1482
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Kamnik

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Predmet/a razpisa:

1. investitorski inženiring,
2. nadzor (Ur. l. RS, št. 59/96);

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za
posamezni predmet razpisa med 8. in
10. uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, soba 43/II, v roku 8 dni po
objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o
vplačilu odkupnine v višini 5.000 SIT za vsak
posamezni predmet razpisa, na Ž.R. št.
50140-637-813087, s pripisom “navedite
predmet razpisa”.

Dodatna  pojasnila  v  zvezi  s  ponudbo
so  možna  še  8  dni  po  objavi  v
Uradnem  listu  RS,  po  telefonu  št.
061/818-135 ali osebno, vendar po pred-
hodni najavi.

4. Orientacijska vrednost posamezne in-
vesticije:

A) Investitorski inženiring za investicije
vrednosti:

1. do 5,000.000 SIT;
2. od 5,000.000 do 10,000.000

SIT;
3. od 10,000.000 do 20,000.000

SIT;
4. nad 20,000.000 SIT;

B) Nadzor za investicije vrednosti:
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1. od 5,000.000 SIT;
2. od 5,000.000 do 10,000.000

SIT;
3. od 10,000.000 do 20,000.000

SIT;
4. nad 20,000.000 SIT;

Obseg del bo določen z aneksom k os-
novni pogodbi za vsako investicijo posebej.

5. Rok: pričetek del je 15 dni po izbiri
izvajalca.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

7. Dostava ponudbe: ponudbo/i je po-
trebno dostaviti (za vsak predmet razpisa
posebej) v vložišče Občine Kamnik, najka-
sneje 17. 4. 1998, do 10. ure, zapečate-
no/i v zaprti ovojnici, z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “(navedite
predmet razpisa) - Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kam-
nik.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
17. 4. 1998, ob 11. uri v prostorih Občine
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št.
9/P.

Upoštevane bodo le pravočasno pris-
pele, popolne in pravilno opremljene po-
nudbe.

9. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kamnik

Ob-1483
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: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakul-
teta, kont. oseba dr. Gabrijela Tavčar, Ger-
bičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-235 ali
17-79-238, faks 332-243.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tekočinski kromato-

graf s črpalko za izokratsko in gradient-
no obratovanje, vakumski razplinjeva-
lec, avtosampler, grelec kolon, nasta-
kljiv VU/VIS detektor (dual wavelenght),
florescenčni detektor (zaželena mož-
nost samostojne uporabe kot fluorime-
ter), računalnik s printerjem in program
za vodenje sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 tednov.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: kveliteta, cena, dobavni rok, garanci-
ja, plačilni pogoji, reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 4. 1998 do
15. ure, na naslov: UL – Veterinarska fakul-
teta, prevzemnik vložišče, Gerbičeva 60,
1115 Ljubljana, tel. 17-79-107, faks
332-243.

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 10. uri, na naslovu: Veterinarska fakulte-
ta, sejna soba/II. nadstropje, Gerbičeva 60,
Ljubljana, tel. 17-79-235.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarska fakulteta, kont.
oseba dr. Gabrijela Tavčar, C. v Mestni log
47, tel. 17-79-235.

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

Veterinarska fakulteta

Št. 03/3887/98 Ob-1484
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 je izbira izvajalca brez
omejitev za adaptacijo objekta KGZ Cerk-
nica za TC Begunje, za potrebe Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Steg-
ne 19, Ljubljana.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu
30.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Nikolaju Čuk, inž.,
dne 8. 4. 1998 in 9. 4. 1998 med 7. in
9. uro v poslovni stavbi Telekom Slovenije,
p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10, soba 62,
tel. 061/304-257.

4. Orientacijska vrednost naročila: oce-
njena vrednost naročila: 6,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe del: 4 mesece od podpi-
sa pogodbe.

6. Ponudnik mora, glede na obseg in
naravo razpisanih del, imeti najmanj 10 red-
no zaposlenih delavcev s prakso na razpisa-
nih delih in lastno strojno opremo. Podrob-
nejše zahteve so opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so cena, izkušenost,
opremljenost in reference ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 4. 5. 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 dne 5. 5. 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 30. 5.
1998.

Št. 03/3825/98 Ob-1485
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 je izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo intervencijskih in po-
možnih gradbenih del pri vzdrževanju in
gradnji razvodnih, krajevnih in medkra-
jevnih kabelskih omrežij na telekomuni-
kacijskem območju Telekom Slovenije,
p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu
20.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Romanu Mihelči-
ču, inž., dne 8. 4. 1998 in 9. 4. 1998 med
9. in 12. uro v poslovni stavbi Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
soba 218, tel. 061/130-20-91.

4. Orientacijska vrednost naročila: oce-
njena vrednost naročila: 60,000.000 SIT.

5. Rok: opravljanje del za največ 12 me-
secev – predvidoma od junija 1998 do juni-
ja 1999.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: cena, rok izvedbe del,
reference ponudnika in kvaliteta že oprav-
ljenih 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 24. 5. 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.

8. Odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1998
v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Steg-
ne 19, s pričetkom ob 12. 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 30. 5.
1998.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Ljubljana

Št. 355-20-13/96-1850-56 Ob-1503
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo odseka kanala 1,0 na
Studencih
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska ul.
40, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
betonskega kanala DN 1000 mm v dolžini
189 m na Studencih v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 6.
1998, zaključek 1. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: cena in merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki lahko ponudbe predložijo najkasneje
31. dan od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Komunalna direkcija,
prevzemnik tajništvo, Slovenska ul. 40/II,
Maribor.

Ponudbe morajo biti v zapečatenih ku-
vertah, ki so jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo kanala 1.0
na Studencih” in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 31. dan od objave v Uradnem listu RS,
ob 13. uri, v sejni sobi Komunalne direkci-
je, Slovenska ul. 40/II, Maribor; odpiranje
bo izvedla strokovna komisija Komunalne
direkcije.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v
10 dneh od odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, v katerem lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalna direkcija, Mari-
bor, Slovenska ul. 40, kont. oseba Marjan
Blassin, dipl. ek. inž., tel. 062/22-01-414,
faks 062/226-551.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu 3.000 SIT, vsak delovnik od
8. do 14. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 51800-840-070-62233,
z oznako “Drugi prihodki za komunalne de-
javnosti”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu kot pod 9. točko.

Št. 3353-00-1/96-1850-60 Ob-1504
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

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

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

Predmet javnega razpisa: izgradnja ka-
nalizacije v MČ Studenci.

Izgradnja kanalizacije, vključno z uredi-
tvijo cest in sanacija vodovoda (gradbena
dela) v MČ Studenci po ulicah: Korytkova
ulica z delom Šarhove, Kalohova, Kalohova
med Perkrsko in Limbuško, Ul. J. Mlakarja,
del Futkove, del Vizoviškove, Pohorskega

bataljona in Jocove v skupni dolžini
1110,50 m, profili ∅ 30 in ∅ 40.

Ocenjena vrednost del je ca. 60 mio
SIT.

Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
Podatki tega razpisa so na razpolago na

sedežu Komunalne direkcije Maribor, Slo-
venska 40, soba 106/I (Alenka Juratić).

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

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

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

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

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

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

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

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo

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

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

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

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pi-
sna pooblastila.

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

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,

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

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizvajalci
z izbranim ponudnikom.

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

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 65-2/98 Ob-1505
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: Zdravstveni dom Ajdovščina, Idrijska 1,
Ajdovščina.

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

opreme za prizidek k Zdravstvenem do-
mu Ajdovščina:

A) oprema urgence, fizioterapije in
ginekoloških ordinacij,

B) oprema zobnih ordinacij in zo-
botehničnega laboratorija,

C) oprema pisarniških prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 20,000.000 SIT
B) 15,000.000 SIT
C) 5,000.000 SIT.
Ponudba lahko obsega kompletno

naročilo ali sklope A), B) in C).
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. 5. 1998 in zaključek 15. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, rok dokončanja,
opremljenost ponudnika, reference, izkuš-
nje na podobnih objektih, ostalo navedeno
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Aj-
dovščina, Idrijska 1, 5270 Ajdovščina, tel.
065/63-223, 065/63-304, faks
065/63-429.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ Ne odpiraj – Ponudba
Zdravstveni dom Ajdovščina”,

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina,
Ulica 5. maja 6a, odpiranje vodi Zlata Čibej,
dipl. jur.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 15. 5.
1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri Ireni Vidmar,
Zdravstveni dom Ajdovščina, Idrijska 1, vsak
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delovni dan od objave razpisa do vključno
10. 4. 1998, s potrdilom o plačilu 10.000
SIT na žiro račun 52010-603-31434.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Zdravstveni dom Ajdovščina

Št. 403-10/98 Ob-1509
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, kont. oseba Magdale-
na Herman, Jesenkova 3, Ljubljana, tel.
13-19-011, faks 13-24-109, soba št. P1.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški, računal-

niški in ostali potrošni pisarniški mate-
rial za Glavni urad in 15 Davčnih uradov
Republike Slovenije;

– za Glavni urad: orientacijska vrednost
naročila: 90,000.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za Posebni davčni urad: orientacijska
vrednost naročila: 5,000.000 SIT, sukce-
sivna dobava na podlagi naročil;

– za DU Brežice: orientacijska vrednost
naročila: 13,750.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za DU Celje: orientacijska vrednost na-
ročila: 50,000.000 SIT, sukcesivna doba-
va na podlagi naročil;

– za DU Kočevje: orientacijska vrednost
naročila: 4,800.000 SIT, sukcesivna doba-
va na podlagi naročil;

– za DU Koper: orientacijska vrednost
naročila: 15,000.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za DU Kranj: orientacijska vrednost na-
ročila: 22,477.000 SIT, sukcesivna doba-
va na podlagi naročil;

– za DU Ljubljana: orientacijska vrednost
naročila: 56,000.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za DU Maribor: orientacijska vrednost
naročila: 40,000.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za DU Murska Sobota: orientacijska
vrednost naročila: 19,073.000 SIT, sukce-
sivna dobava na podlagi naročil;

– za DU Nova Gorica: orientacijska vred-
nost naročila: 20,000.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil;

– za DU Novo mesto: orientacijska vred-
nost naročila: 20,498.000 SIT, sukcesivna
dobava na podlagi naročil;

– za DU Postojna: orientacijska vrednost
naročila: 10,702.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil;

– za DU Ptuj: orientacijska vrednost na-
ročila: 10,500.000 SIT, sukcesivna doba-
va na podlagi naročil;

– za DU Trbovlje: orientacijska vrednost
naročila: 9,000.000 SIT, sukcesivna doba-
va na podlagi naročil;

– za DU Velenje: orientacijska vrednost
naročila: 13,200.000 SIT, sukcesivna do-
bava na podlagi naročil.

Lokacija dobave: fco Davčni uradi, izpo-
stave.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
400,000.000 SIT, 3. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
31. 5. 1998 in zaključek 31. 5. 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 v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za finance,
DURS, prevzemnica Karin Jakše, Jesenko-
va 3, 1000 Ljubljana, tel. 13-19-011, faks
13-24-109, soba št. P4.

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 4. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije, od-
piranje vodi Mitja Paulin, Jesenkova 3, Ljub-
ljana, tel. 13-19-011, faks 13-24-109, sej-
na soba mansarda.

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: Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Glavni urad, kont. ose-
ba Karin Jakše, Jesenkova 3, Ljubljana, tel.
13-19-011, faks 13-24-109, soba št. P4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Glavni urad, kont. oseba Karin Jakše,
Jesenkova 3, Ljubljana, tel. 13-19-011,
faks 13-24-109, soba št. P4, samo pisno.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava RS

Ob-1497
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska ul.
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izrisi iz digitalnih baz (DKN,

DOF5, RPE).

3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.
– 12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 5. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998 do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, prevzemnica Vesna Div-
jak, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana,
tel. 178-49-18, faks 178-49-09, soba št.
P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi mag. Dam-
jan Kvas, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak,
Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 152/98 Ob-1498
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.
Igor Drinovec, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: kardiorespiratorni

monitoring sistem s centralno nadzorno
centralo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 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,
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– reference ponudnika,
– cena,
– plačilni pogoji in način plačila,
– zagotovljena servisna služba 24 ur

dnevno v Sloveniji,
– da ima ponudnik skladišče rezervnih

delov v RS,
– da ponudnik zagotavlja rezervne dele

še najmanj 5 let po zagonu aparata,
– 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 4. 5. 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 6. 5. 1998
ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo Golnik, odpiranje bo vodil dr. Igor
Drinovec, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122 int. 352, 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 14. 5. 1998.

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 14. 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: 5. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Bolnišnica Golnik,

Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo

Ob-1499
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 Videm, kont. oseba Zlatko Ke-
lenc, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju,
tel. 062/764-110, faks 062/764-120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: preplastitev asfalt-
nih površin in večja vzdrževalna in ob-

novitvena dela lokalnih cest in javnih
poti Občine Videm. Opis posameznih
etap v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in zaključek julij 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 100%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Videm, prevzem-
nik Občina Videm, Videm pri Ptuju 42, 2284
Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110,
764-120, faks 062/764-120.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
na naslovu: Občina Videm, odpiranje vodi
strokovna komisija Občine Videm, Videm
pri Ptuju, tel. 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

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: Občina Videm, kont. oseba
Zlatko Kelenc, Videm pri Ptuju 42, Videm
pri Ptuju, tel. 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998 s plačilom 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52400-630-20785 sklicna št.
00-1998-789006.

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. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 5. 6. 1998.
Občina Videm

Videm pri Ptuju

Ob-1500
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 Novo mesto, kont.
oseba Hudoklin Tomaž, dipl. inž. str., Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-141, faks 068/323-097.

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

hladilnega agregata 235 kW, 7/12° C, t
= 35° C, z opremo: za izrabo kondenza-
cijske toplote, za zaščito in regulacijo

ter ločenim zračno hlajenim kondenza-
torjem.

3. Orientacijska vrednost naročila
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja dobav: za-
četek 1. 6. 1998 in zaključek 14. 6. 1998.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazila, ki jih mora predložiti ponudnik:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,

– potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane svoje obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3,

– potrjena garancija za resnost ponud-
be,

– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena, druga merila nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 4. 1998 do
9. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.

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: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.

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

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 52100-603-30372.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Hudoklin Tomaž, dipl. inž. str., Šmi-
helska cesta 1, Novo mesto, faks
068/323-097, samo pisno do 14. 4. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
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Št. 04/98 Ob-1510
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-

ska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, kont. oseba Jože Vr-
čon, tel. 066/462-220, faks
066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme za

bolnišnično lekarno, laboratorij in dvo-
rano za pedagoško dejavnost.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: orientacijska
vrednost: 20,000.000 SIT, čas objave:
3. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec od sklenitve po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb:

– kvaliteta, dodelanost in natančnost po-
nudbe,

– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference, ki ne smejo biti starejše od dveh
let,

– ocena v preteklosti opravljenih del za
naročnika,

– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasno izvedbo del,
– garancijski rok za kvaliteto izvedbenih

del in pogoji garancije,
– solventnost ponudnika v zadnjih treh

letih,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico določati

morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega glede na razpoložljiva finančna sredst-
va in dejanske potrebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
10. ure, na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v taj-
ništvo uprave, prevzemnica Alenka Vodopi-
vec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v zapečatenem ovitku ali ta-
ko zaprtem ovitku, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil
predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponud-
be bodo v postopku odpiranja oziroma oce-
njevanja ponudb izločene.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi na upravi. Odpiranje vodi Gor-
dana Hero, dipl. jur., tel. 066/462-207,
faks 066/527-185.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 10. 4. 1998, med 7. in
15. uro, za 25.000 SIT, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu, ob predložitvi poob-
lastila in dokazila o vplačilu odkupnine.

Način plačila: negotovinsko, na žiro ra-
čun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki za-

stavijo samo pisno na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, kont. oseba Jože Vrčon, tel.
066/462-220, faks 066/527-185.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-1514
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, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, Celje in Energetika
Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in strojna dela, storitev.

Navedba vsebine:
a) izgradnja plinovodnega omrežja

na Ljubečni v Celju (II. del),
b) sanacija toplotne izolacije na vro-

čevodnem omrežju v Celju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 22,000.000 SIT,
pod b) 9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe javnega naročila:
pod a) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, ko-

nec izvedbe: 15. 9. 1998 (vključno z uspe-
šno opravljenim tehničnim pregledom – od-
pravljene napake po zapisniku),

pod b) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, ko-
nec izvedbe: 1. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

Uporabljena bodo merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

6. Rok in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje, ne glede na način
predložitve, do 23. 4. 1998, do 12. ure, na
naslov (za javni naročili a) in b)): Energetika
Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje, v
tajništvo.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba” z na-
vedbo predmeta naročila, in sicer:

za ponudbo pod a)“izgradnja plinovod-
nega omrežja na Ljubečni v Celju, II. del“,

za ponudbo pod b) “sanacija toplotne
izolacije na vročevodnem omrežju v Celju“.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
posamezno javno naročilo ali za obe javni
naročili.

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

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova ulica 27/II – sejna soba, in si-
cer:

– za javno naročilo pod a) v petek, 24. 4.
1998, ob 10. uri,

– za javno naročilo pod b) v petek, 24. 4.
1998, ob 9. uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisiji pooblastilo za
zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 45 dneh od javnega
odpiranja ponudb.

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

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, pa do vključno 10. 4. 1998, med
8. in 10. uro, na naslovu:

za javno naročilo pod a) Energetika Ce-
lje, Mariborska 2, Celje, pri Janezu Brom-
šetu ali pri Andreju Marinčku,

za javno naročilo pod b) Energetika Ce-
lje, Škapinova 1a, Celje, pri Ljubomiru Pre-
logu.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo za posamezno javno naročilo ali
za obe javni naročili.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dvignejo s potrdilom o pla-
čilu stroškov izdelave razpisne dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT, za razpisno doku-
mentacijo za posamezno naročilo, na ŽR
Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
50700-601-105240, pri Agenciji za plačil-
ni promet Republike Slovenije, enota Celje,
z navedbo plačila: izbira izvajalca brez ome-
jitev.

10. Ostali podatki
Sprememba obsega naročila: naročnik

si pridržuje pravico spremembe fizičnega in
finančnega obsega javnega naročila zaradi
spremenjenih okoliščin.

Oddaja naročila: naročnik ni dolžan od-
dati naročilo najcenejšemu ponudniku, pri-
držuje pa si tudi pravico, da dela ne odda
nobenemu ponudniku.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim na-

ročilom ali razpisno dokumentacijo lahko
dobijo ponudniki do 17. 4. 1998 za:
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javno naročilo pod a): pri Janezu Bromše-
tu ali Andreju Marinčku na naslovu Energeti-
ka Celje, Mariborska 2, Celje, tel.
063/484-967, faks 063/441-359;

javno naročilo pod b): pri Ljubomiru Pre-
logu, Energetika Celje, Škapinova 1a, Celje,
tel. 063/31-500, 063/33-672, faks
063/33-742.

Razporeditev naročila: naročnik si pridr-
žuje pravico razdeliti posamezno naročilo raz-
ličnim ponudnikom.

Dodatni tehnični pogoji: za izvedbo plino-
voda bodo sestavni del tehničnega dela raz-
pisne dokumentacije.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: v skladu z zakonom.

Mestna občina Celje
in

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-1515
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
Celje.

2. Predmet javnega naročila: nabava bla-
ga.

Navedba vsebine:
– javno naročilo pod a) nabava plinome-

rov,
– javno naročilo pod b) nabava ekstra

lahkega kurilnega olja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 10,500.000 SIT,
pod b) 25,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe javnega naročila:
pod a) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, ko-

nec izvedbe: 15. 10. 1998,
pod b) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, ko-

nec izvedbe: 1. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

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

Uporabljena bodo merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Rok in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje, ne glede na način
predložitve, do 23. 4. 1998, do 12. ure, na
naslov (za javni naročili a) in b)): Energetika
Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje, v
tajništvo.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba” z na-
vedbo predmeta naročila, in sicer:

za ponudbo pod a)“nabava plinomerov“,
za ponudbo pod b) “nabava ekstra lahke-

ga kurilnega olja“.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

posamezno javno naročilo ali za obe javni
naročili.

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

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
Celje, v sejni sobi, in sicer:

– za javno naročilo pod a) v petek, 24. 4.
1998, ob 10. uri,

– za javno naročilo pod b) v petek, 24. 4.
1998, ob 9. uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisiji pooblastila za za-
stopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 15 dneh od javnega
odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, pa do vključno 10. 4. 1998, med
8. in 10. uro, na naslovu: Energetika Celje,
j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje:

za javno naročilo pod a) pri Avgustu Koj-
niku,

za javno naročilo pod b) pri Francu Filip-
čiču.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo za posamezno javno naročilo ali za
obe javni naročili.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plači-
lu stroškov izdelave razpisne dokumentacije
v višini 5.000 SIT, za razpisno dokumentaci-
jo za posamezno naročilo, na ŽR Energetike
Celje, j.p., d.o.o., št. 50700-601-105240,
pri Agenciji za plačilni promet Republike Slo-
venije, enota Celje, z navedbo plačila: izbira
izvajalca brez omejitev.

10. Ostali podatki
Sprememba obsega naročila: naročnik si

pridržuje pravico spremembe fizičnega in fi-
nančnega obsega javnega naročila zaradi
spremenjenih okoliščin.

Oddaja naročila: naročnik ni dolžan od-
dati naročilo najcenejšemu ponudniku, pridr-
žuje pa si tudi pravico, da dela ne odda no-
benemu ponudniku.

Razporeditev javnega naročila: naročnik
si pridržuje pravico razdeliti posamezno na-
ročilo različnim ponudnikom.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim naro-

čilom ali razpisno dokumentacijo lahko dobi-
jo ponudniki do 17. 4. 1998 za:

javno naročilo pod a): pri Avgustu Kojni-
ku,

javno naročilo pod b): pri Francu Filipči-
ču, na naslovu: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Škapinova 1a, Celje, tel. 063/31-500,
063/33-672, faks 063/33-742.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: v skladu z zakonom.

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-1516
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Zemljemerska ul. 12,

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. zemljiškokatastrska nova izmera

– Borovnica,
2.2. zemljiškokatastrska nova izmera

– Hotedrščica,
2.3. zemljiškokatastrska nova izmera

– Dolnji Logatec,
2.4. zemljiškokatastrska nova izmera

– Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila: pod

2.1.: 2,500.000 SIT, pod 2.2.: 2,000.000
SIT, pod 2.3.: 2,000.000 SIT, pod 2.4.:
7,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo posameznih nalog je
določen v razpisni dokumentaciji.

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 upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998, do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, prevzemnica Vesna Divjak,
Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998,
ob 10.30, na naslovu: Geodetska uprava
Republike Slovenije, odpiranje vodi Anton
Kupic, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, kont. oseba Vesna Divjak, Zemlje-
merska ul. 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 6. 1998.

Ob-1517
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Zemljemerska ul. 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
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2.1. zemljiškokatastrska nova izmera
– Koroška bela 3.

3. Orientacijska vrednost naročila: pod
2.1.: 6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in zaključek 10. 11. 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 upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998, do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, prevzemnica Vesna Divjak,
Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
1998, ob 11.30, na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi
Anton Kupic, Zemljemerska ul. 12, Ljublja-
na, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, kont. oseba Vesna Divjak, Zemlje-
merska ul. 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 6. 1998.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-1523
Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-

nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Nova Gorica, osnovno zdravstveno var-
stvo Nova Gorica.

2. Predmet javnega naročila: izvedba no-
tranje opreme prve etaže, II. faze
zdravstvenega doma v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 22. 5. 1998, dokončanje 22. 6.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in kakršnekoli omejitve bodo navedene
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Dostava ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 4. 1998 do 10. ure
na upravo – naslov: Zdravstveni dom Nova
Gorica, Osnovno zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Ulica padlih borcev 13, 5290 Šem-
peter pri Novi Gorici.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Notranja oprema prve etaže II. faze” ter šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Uprava zdravstvenega do-
ma, Ulica padlih borcev 13, Šempeter pri
Novi Gorici, ob 10.15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 7. 5. 1998

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: EDIL inženiring, d.o.o., Nova Go-
rica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica,
tel. 065/29-202, faks 065/23-315, kont.
oseba Edi Melinc, mtel. 041/634-494.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 po plačilu stroškov 4.000
SIT na žiro račun EDIL Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, št. 52000-601-52971.

10. Ponudba mora veljati do: 25. 5.
1998.

Ob-1524
Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-

nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni
dom Nova Gorica, osnovno zdravstveno var-
stvo Nova Gorica.

2. Predmet javnega naročila: dobava
medicinske opreme prve etaže ter kleti,
II. faze zdravstvenega doma v Novi Go-
rici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 22. 5. 1998, dokončanje 22. 6.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in kakršnekoli omejitve bodo navedene
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 24. 4. 1998 do 9. ure
na upravo – naslov: Zdravstveni dom Nova
Gorica, Osnovno zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Ulica padlih borcev 13, 5290 Šem-
peter pri Novi Gorici.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Medicinska oprema prve etaže II. faze” ter
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Uprava zdravstvenega do-
ma, Ulica padlih borcev 13, Šempeter pri
Novi Gorici, ob 9.15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 7. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: EDIL inženiring, d.o.o., Nova Go-

rica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica,
tel. 065/29-202, faks 065/23-315, kont.
oseba Edi Melinc, mtel. 041/634-494.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 po plačilu stroškov 4.000
SIT na žiro račun EDIL Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, št. 52000-601-52971.

10. Ponudba mora veljati do: 25. 5.
1998.

Zdravstveni dom Nova Gorica,
Osnovno zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Ob-1526
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci, tel.
069/59-250, faks 59-250.

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

pri Osnovni šoli Šalovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:

5 mesecev od uvedbe v posel, začetek me-
seca junija 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 29. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: ZEU – Družba za načrto-
vanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
prevzemnica Štefka Kolmanko, Staneta Roz-
mana 5, 9000 Murska Sobota, tel.
069/36-321, faks 31-312.

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 29. 4. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
odpiranje vodi Marič Stanislav, dipl. inž. gr.,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, tel.
069/36-322, faks 31-312, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, kont. oseba Štefka Kolmanko,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, tel.
069/36-321, faks 31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko, kont. oseba Marič Stani-
slav, dipl. inž. gr.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 29. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 5. 1998.
Občina Hodoš-Šalovci

Št. 168 Ob-1527
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nakup neli-

nearnega sistema za sinhronizacijo zvoka in
slike.

3. Navedba vsebine: izbira dobavitelja
brez omejitev za nakup nelinearnega si-
stema za sinhronizacijo zvoka in slike.

4. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja nabav: 2 meseca od podpisa
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji in plačilni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in garancijski pogoji,
– servisiranje,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 16 dni oziroma do 23. apri-
la 1998 in začne teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno
poslati na naslov: RTV Slovenija – OE TV
produkcija – sistemski razvoj, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene  z  imenom  in  naslovom  po-
nudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 014 – Sinhro.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča RTV
Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve
pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. aprila
1998 ob 9. uri v veliki sejni sobi JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 6. aprila do 10. aprila 1998
med 9. in 12. uro pri Mateji Duša, soba
3 Z 16 – tehnični trakt naslov Kolodvorska
2–4, tel. 061/175-37-42, faks
061/175-37-40.

Razpisna dokumentacija bo na razpolago
za 5.000 SIT po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila: je negotovinski na račun
številka: 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kontakt-
ni osebi pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem
sklepu o izbiri ponudnika.

Št. 168 Ob-1528
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nakup pi-

sarniškega pohištva za leto 1998.
3. Navedba vsebine: pisarniško pohiš-

tvo in stoli.
4. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: leto 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena blaga,
– kakovost blaga,
– stalnost cen,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– način fakturiranja,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok in način dobave,
– garancija dobav in odzivni čas,
– servisiranje,
– možnost nakupov oziroma dostave na

dislocirane enote,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– kompatibilnost blaga z obstoječo opre-

mo naročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je do 24. 4. 1998 in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
RTV Slovenija – Vložišče, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene  z  imenom  in  naslovom  po-
nudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 005/98 – pisarniško pohištvo.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča RTV
Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do sklenitve
pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 9. uri sobi 52/V, v prostorih JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 7. 4. do 14. 4. 1998 med 9.
in 11. uro pri Janezu Rihtarju, soba 3, Čufar-
jeva 2, provizorij RTV, tel. 175-41-92, faks
175-28-80.

Razpisna dokumentacija bo na razpolago
za 5.000 SIT po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu.

Način plačila: je negotovinski na račun
številka: 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kontakt-
ni osebi pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem
sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-1529
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba
Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje občin-
ske ceste Polana–Markišavci v dolžini
1910 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

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 23. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Murska Sobota,
kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861,
soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 23. 6. 1998
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-1544
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, d.o.o., kont. oseba Bertoncelj Mat-
jaž, dipl. inž. arh., ZIM, d.o.o., Slovenska
40, Maribor, tel. 062/22-01-582, faks
062/20-573.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rušitev objektov Po-
breška 20, Maribor, stoječih na parc. št.
148, 149 in 152, k.o. Tabor.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 24,898.500 SIT,
čas razpisa: začetek 3. 4. 1998 – zaključek
23. 4. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 5. 1998 in zaključek 25. 6. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje za gospo-
darjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o., prev-
zemnica Barbara Bobnar, Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 062/22-01-426, faks
062/20-573, soba št. 102/I.

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 23. 4. 1998
ob 12.30, na naslovu: Javno podjetje za gos-
podarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o., od-
piranje vodi Grmek Mojmir, dipl. jur., Sloven-
ska 40, Maribor, tel. 062/22-01-421, faks
062/20-573, sejna soba I/desno.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 5. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o., kont. oseba
Bobnar Barbara, Slovenska 40, Maribor, tel.
062/22-01-426, faks 062/20-573, soba št.
102/I. nad.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-845-000-0029679
Mestna občina Maribor – drugi prihodki od
stavbnih zemljišč.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: ZIM Zasnove in vodenje investicij, d.o.o.,

kont. oseba Verbič Emica, dipl. jur., Sloven-
ska 40, Maribor, tel. 062/22-01-584, faks
062/20-573, soba št. 206/II.

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

Ponudba mora veljati do: 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor

Št. 98-098/031 Ob-1545
Na  podlagi  prvega  in  drugega  odstav-

ka  18.  člena  zakona  o  javnih  naročilih
(Ur.  l.  RS,  št.  24/97)  objavlja  Občina
Preddvor

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo prostorov v

občinski stavbi
1. Naročnik del je Občina Preddvor,

Dvorski trg 10, Preddvor.
2. Predmet javnega razpisa je obnova prit-

ličja in dela I. nadstropja v občinski stavbi
(stara šola) v Preddvoru.

3. Dokumentacijo za razpis del in infor-
macije dobite na Občini Preddvor, tel.
064/458-100.

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je 4. maj 1998,
dokončanje del do 10. julija 1998.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mora-
jo prispeti na Občino Preddvor do 20. aprila
1998 do 11. ure.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obnovo
občinskih prostorov“.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpi-
snega gradiva, in sicer:

– naslovnica (predmet razpisa, vsebina),
– podatki o ponudniku (ime in naslov, re-

gistracija, bonitete – BON 1, 2 oziroma 3),
– podatki o vsebini ponudbe (predračun

z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe, rok
izvedbe),

– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo 20. aprila 1998

ob 11. uri na Občini Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor. Prisotni predstavniki ponudni-
kov morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– cena za razpisana dela in plačili pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnej-

ši ponudnik.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico eventualno

zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

11. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v osmih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Preddvor

Ob-1531
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Institut “Jožef Stefan“, kont. oseba nabavno
prodajna služba, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/123-22-05.

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

“plinski kromatograf z avtoinjektorjem“.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 tednov od dneva pod-

pisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, reference, druge posebne ugod-
nosti.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 12. ure,
na naslov: Institut “Jožef Stefan“, prevzemnik
vložišče Instituta – Jamova 39, vhod z Jadran-
ske ulice, Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
plinski kromatograf z avtoinejktrojem”, s šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Stefan“,
Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice Centra
za informatiko in izobraževanje, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/12-35-400,
soba št. C86 – predavalnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 27. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Institut “Jožef Stefan“, kont. ose-
ba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod z
Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v vložšču
Instituta, do 17. 4. 1998, na podlagi dokazi-
la o predhodnem plačilu 5.000 SIT na žiro
račun ali na blagajni Instituta.

Način plačila: po položnici, z navedbo: za
razpisno dokumentacijo – plinski kromato-
graf, na žiro račun naročnika, številka:
50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

naročnika na podlagi pisne zahteve, poslane
po pošti ali po faksu do 21. 4. 1998 – pisna
pojasnila glede razpisne dokumentacije bo-
do posredovana najkasneje do 24. 4. 1998.

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

Ponudba mora veljati do 10. 7. 1998.
Predvideni datum dodelitve naročila: 6. 6.

1998.
Institut “Jožef Stefan“
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Ob-1547
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara
Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava 7.750 pa-

rov moških letnih nogavic, 7.990 parov
moških zimskih nogavic ter 4.133 parov
ženskih hlačnih nogavic.

Dobava moških letnih in zimskih nogavic
ter ženskih hlačnih nogavic se bo izvajala na
lokaciji posameznih carinarnic: Celje, Dravo-
grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,220.000 SIT; orientacijska vrednost za
izdelavo moških letnih nogavic znaša
2,220.000 SIT, moških zimskih nogavic
2,700.000 SIT ter ženskih hlačnih nogavic
1,300.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok začetka izdelave moških
letnih nogavic in ženskih hlačnih nogavic je
18. 5. 1998 in rok dokončanja del 30. 6.
1998.

Rok začetka izdelave moških zimskih
nogavic je 18. 5. 1998 in rok dokončanja
del 30. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998 do
9. ure, na naslov Carinska uprava RS, prev-
zemnici Erika Anderlic in Racic Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

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. Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba, 11. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Carinska uprava RS, kont. oseba
Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljublja-
na, tel. 061/140-10-44, int. 22-77 faks
061/140-21-55, soba št. 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 4. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

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

čila: 22. 5. 1998.
Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 344/98-106 Ob-1548
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97), Občina Rače-Fram objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski

trg 14, Rače.
2. Predmet javnega naročila: obnovitve-

na dela na cesti Morje–terase.
3. Orientacijska vrednost: 15,000.000

SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek del: 15. 5. 1998,
– zaključek del: 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so:
– reference in druga merila navedena v

razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 4. 5. 1998 do 12. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj,
obnovitvena dela na cesti Morje–terase”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998
ob 10. uri na naslovu: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače, v sejni dvorani.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun občine št.
51800-630-25547 z virmanskim nalogom
ali s položnico.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 12. 5. 1998.

Občina Rače-Fram

Št. 068-6/98-23 Ob-1549
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Zreče, kontaktna oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče,
faks 063/757-1700, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste 7106 Skomarje–Resnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetka in do-
končanja del: od konca aprila do konca julija
1998. Naročnik si pridržuje pravico oddati
dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998, do
15. ure na naslov: Občina Zreče, Cesta na

Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo: rekonstrukcija lokal-
ne ceste 7106 Skomarje–Resnik.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 24. 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 30. 4.
1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Zreče, kont. oseba An-
drej Furman, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago od
objave razpisa v Uradnem listu RS do 22. 4.
1998.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili na na-
slovu: Občina Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498.

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

Občina Zreče

Ob-1550
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 in sedež naročnika: Zdravstveni
dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, kont. oseba: Milena Biz-
jak, glavna sestra, tel. 065/32-133, faks
065/32-155.

2. Predmet javnega naročila: “notranja
oprema zobozdravstvenih prostorov v No-
vi Gorici, šolske zobne ambulante Dorn-
berk, šolske zobne ambulante Dobrovo
in splošne zobne ambulante Deskle, del-
no SZA Miren in laboratorij Šempeter.”

Tipska oprema in po naročilu.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: začetek: 19. 5. 1998,

rok za dokončanje in primopredajo delno do
19. 6. 1998, ostalo sukcesivno do 1. 9.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja cena, plačilni pogoji, reference.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. maja 1998 do
10. ure na naslov: Zdravstveni dom – zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica, Šempeter
pri Gorici, Padlih borcev 13. Prevzemnik:
tajništvo zavoda.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudbe – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega naročila v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naroči-
la (skrajšano: “Notranja oprema zoboz-
dravstvenih prostorov”).

7. Javno odpiranje ponudb bo 5. maja
1998 ob 11. uri na upravi Zdravstvenega do-
ma, Ul. Padlih borcev 13, Šempeter pri Gori-
ci. Odpiranje vodi Milena Bizjak.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pri
odpiranju ponudb pisna pooblastila.
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8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica, 5290 Šempeter pri Gorici, pri
zgoraj navedeni kontaktni osebi.

Razpisna dokumentacija z navodilom po-
nudnikom o sestavi ponudbe je na razpolago
od torka 7. aprila do četrtka 30. aprila 1998
za 5.000 SIT. Plačilo na blagajni zavoda ali
virmansko na ŽR 52000-603-31231.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje do 12. 5. 1998.

10. Ponudba mora veljati do 30. 5. 1998.
Zdravstveni dom

Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Ob-1564
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
kont. oseba Mirko Brulc, Delpinova 7, Nova
Gorica, tel. 065/135-810, faks
065/135-8121.

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

delki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 7 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zakljuečk 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Osnovna šola Milojke
Štrukelj Nova Gorica, prevzemnik tajništvo,
Delpinova 7, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-810, faks 065/135-8121.

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 24. 4. 1998
ob 12.15. na naslovu: Osnovna šola Milojke
Štrukelj, odpiranje vodi predsednik komisije,
Delpinova 7, Nova Gorica, tel.
065/135-810, faks 065/135-8121.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 18. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Osnovna šola Milojke Štrukelj No-
va Gorica, kont. oseba tajnica Pipan Bruna,
Delpinova 7, Nova Gorica, tel.
065/135-810, faks 065/135-8121.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Osnovne šole
Milojke Štrukelj.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 5. 1998.
Osnovna šola Milojke Štrukelj,

Nova Gorica

Ob-1556
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport in Gimnazija
Novo mesto, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Trubarjeva 3, Ljubljana, tel. 212-838,
faks 13-12-327, soba št. 10.

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

Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:

49,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
maj 1998 in zaključek 15. 6. 1998.

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

1. atesti za opremo,
2. reference na šolskih objektih,
3. optimalni rok dobave,
4. jasnost opredelitve ponujenih arti-

klov,
5. najcenejša ponudba ni nujno naj-

ugodnejša.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998 do 10. ure,
na naslov: LIZ Inženiring, prevzemnica Majda
Krampelj, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. V/511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, na-
ročnik Ministrstvo za šolstvo in šport, odpira-
nje vodi Marina Cankar, d.i.a., Trubarjeva 5,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327, so-
ba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: LIZ Inženiring, kont. oseba Janez
Sitar, d.i.g., Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. V/511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998 za 25.000 SIT.

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

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 5. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1557
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Univerza v Mariboru – Fakulteta za orga-
nizacijske vede, kont. oseba Polde Podlo-
gar, Kidričeva 55a, Kranj, tel. 064/226-123
064/374-374, faks 064/374-299, e-mail
polde.podlogar@fov.uni-mb.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

1. multimedijski projektorji,
2. komponente za nadgradnjo oseb-

nih računalnikov v AT midi stolp ohišju,
3. komunikacijska oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,050.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec ali 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Ponudniki lahko ponudi dobavo posamez-
nih postavk.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 20. 4. 1998 do 10. ure, na
naslov Univerza v Mariboru – Fakulteta za
organizacijske vede, prevzemnik tajništvo,
Kidričeva 55a, 4000 Kranj, tel.
064/374-374, faks 064/374-299, soba
št. 604, e-mail dekanat@fov.uni-mb.si.

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: Univerza v
Mariboru – Fakulteta za organizacijske
vede, odpiranje vodi Polde Podlogar,
Kidričeva 55, Kranj, tel. 064/226-123
064/374-374, faks 064/374-299, e-mail
polde.podlogar@fov.uni-mb.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 4. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Univerza v Mariboru – Fakulteta
za organizacijske vede, kont. oseba tajniš-
tvo, Kidričeva 55a, Kranj, tel. 064/374-374,
faks 064/374-299, e-mail
dekanat@fov.uni-mb.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 4. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51500-609-9165.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Univerza v Mariboru – Fakulteta za
organizacijske vede, kont. oseba Raču-
nalniški center – Polde Podlogar, Kidriče-
va 55a, Kranj, tel. 064/226-123,
064/374-374, faks 064/374-299, e-mail
polde.podlogar@fov.uni-mb.si.

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

Ponudba mora veljati do 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 8. 5. 1998.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Ob-1558
Na podlagi določil odredbe o financiranju

in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
58/94), uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94), uredbe o
spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževa-
nje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 20/95) zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97),
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Sloveni-
je, OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v
nadaljevanju ZGS – OE Postojna) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Postojna v letu 1998, razen gozdne
ceste v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Postojna.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo na
sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela, zimska vzdrževalna de-
la ter investicijska dela na gozdnih ce-
stah na območju Občine Postojna.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1998: 9,500.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (republiška sredstva, pristojbina,
sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-

vanja gozdnih cest za leto 1998, po naročilu
ZGS – OE Postojna.

Zaključek del je 30. 11. 1998 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1998).

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni
roki in možnosti ter pogoji morebitnega odlo-
ga plačila, kakor tudi druge morebitne ugod-
nosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la v občini, morebitne ponudbe za posamez-
na dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z razpisni-
mi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Po-
stojna, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah Občine Postojna za
leto 1998.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

Občina Postojna
ZGS – OE Postojna

Ob-1559
Na podlagi določil odredbe o financiranju

in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
58/94), uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94), uredbe o
spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževa-
nje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 20/95) zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97),
Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka v sodelo-
vanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne
prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nada-
ljevanju ZGS – OE Postojna) in OE Sežana,
Odsek za tehnologijo dela in gozdne promet-
nice, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju
ZGS – OE Sežana), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine

Pivka v letu 1998, razen gozdne ceste v
kompleksih državnih gozdov

1. Naročnik (investitor): Občina Pivka.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo na
sedežu občine in na ZGS – OE Postojna ter
na ZGS – OE Sežana.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela, zimska vzdrževalna de-
la ter investicijska dela na gozdnih ce-
stah na območju Občine Pivka.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1998: 6,800.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (republiška sredstva, pristojbina,
sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1998, po naročilu
ZGS – OE Postojna oziroma ZGS – OE Se-
žana.

Zaključek del je 30. 11. 1998 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1998).

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in

obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni
roki in možnosti ter pogoji morebitnega odlo-
ga plačila, kakor tudi druge morebitne ugod-
nosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la v občini, morebitne ponudbe za posamez-
na dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Pridržujemo si pravico izbire posamezne-
ga izvajalca del za posamezno OE – ZGS.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z razpisni-
mi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6210 Pivka, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Pivka za leto 1998.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

Občina Pivka
ZGS – OE Postojna

ZGS – OE Sežana

Ob-1560
Na podlagi določil odredbe o financiranju

in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
20/95) zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini raz-
pisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97), Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozd-
ne prometnice, Vojkova 9, Sežana (v nada-
ljevanju ZGS – OE Postojna), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine

Loška dolina v letu 1998, razen gozdne
ceste v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Loška do-

lina.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo na
sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela, zimska vzdrževalna de-
la ter investicijska dela na gozdnih ce-
stah na območju Občine Loška dolina.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1998: 10,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (republiška sredstva, pristojbina,
sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
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5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1998, po naročilu
ZGS – OE Postojna.

Zaključek del je 30. 11. 1998 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1998).

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni
roki in možnosti ter pogoji morebitnega odlo-
ga plačila, kakor tudi druge morebitne ugod-
nosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la v občini, morebitne ponudbe za posamez-
na dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z razpisni-
mi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah
Občine Loška dolina za leto 1998.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

Občina Loška dolina
ZGS – OE Postojna

Ob-1561
Na podlagi določil odredbe o financiranju

in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
20/95) zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini raz-
pisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97), Občina Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška 14, Ilirska Bistrica v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Postoj-
na, Odsek za tehnologijo dela in gozdne pro-
metnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju
ZGS – OE Postojna) in OE Sežana, Odsek
za tehnologijo dela in gozdne prometnice,
Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS
– OE Sežana), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine

Ilirska Bistrica v letu 1998, razen
gozdne ceste v kompleksih državnih

gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Ilirska Bi-

strica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo na
sedežu občine in na ZGS – OE Postojna ter
na ZGS – OE Sežana.

3. Predmet  razpisa:  redna  in  ob-
časna vzdrževalna dela, zimska vzdrže-
valna dela ter investicijska dela na gozd-
nih cestah na območju Občine Ilirska
Bistrica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1998: 8,500.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (republiška sredstva, pristojbina,
sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1998, po naročilu
ZGS – OE Postojna oziroma ZGS – OE Se-
žana.

Zaključek del je 30. 11. 1998 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1998).

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni
roki in možnosti ter pogoji morebitnega odlo-
ga plačila, kakor tudi druge morebitne ugod-
nosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la v občini, morebitne ponudbe za posamez-
na dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Pridržujemo si pravico izbire posamezne-
ga izvajalca del za posamezno OE – ZGS.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z razpisni-
mi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdr-
ževalnih del na gozdnih cestah Občine Ilir-
ska Bistrica za leto 1998.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

Občina Ilirska Bistrica
ZGS – OE Postojna

ZGS – OE Sežana

Ob-1562
Na podlagi določil odredbe o financiranju

in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
20/95) zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini raz-
pisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97), Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Postojna, Od-
sek za tehnologijo dela in gozdne prometni-

ce Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS
– OE Postojna), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Cerknica v letu 1998, razen gozdne
ceste v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Cerknica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo na
sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.

3. Predmet  razpisa:  redna  in  ob-
časna  vzdrževalna  dela,  zimska  vzdr-
ževalna dela ter investicijska dela na
gozdnih cestah na območju Občine
Cerknica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1998: 15,500.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (republiška sredstva, pristojbina,
sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1998, po naročilu
ZGS – OE Postojna.

Zaključek del je 30. 11. 1998 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1998).

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačil-
ni roki in možnosti ter pogoji morebitnega
odloga plačila, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la v občini, morebitne ponudbe za posamez-
na dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z razpisni-
mi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah Občine Cerknica
za leto 1998.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

Občina Cerknica
ZGS – OE Postojna

Ob-1563
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 naroč-
nika: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, tel.
061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca brez

omejitev za izvedbo špeditersko uvoz-
no-izvoznih storitev, za realizacijo progra-
mov TRP 2003 v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 26. 6. 1998 in zaključek 25. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb:

1. struktura storitve po zahtevah na-
ročnika ter ponudbi ponudnika,

2. plačilni pogoji,
3. upoštevanje rokov in hitrost oprav-

ljene storitve,
4. reference ponudnika,
5. kadrovska struktura.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Kardeljeva ploščad 24-26
1000 Ljubljana.

Organizacija Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-2389, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 13/98 – Špediterske storitve
TRP 2003”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-23-22, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 26. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Upra-
va za logistiko, kont. oseba Boštjan Purkat,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-2586, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polnega
naslova in MORS BO 13/98) na račun števil-
ka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Peter Zupan in Miran Barborič, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-2122,
061/171-2457, faks 061/152-1321,
061/131-0337.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 6. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ljubljana

Št. 344-9/98 Ob-1565
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba
Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje občin-
ske ceste Polana–Markišavci v dolžini
1910 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji, ugodne cene in plačilni pogoji, roki izpol-
njevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 4. 1998, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20..

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 23. 4. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 13. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Murska Sobota,
kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861,
soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 4. 1998, za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 5. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 79/98 Ob-1566
Javni zavod – Gasilska brigada Koper,

Ljubljanska cesta 6, Koper, na podlagi zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dve terenski

vozili z visokotlačno napravo za gašenje
v naravnem okolju

1. Naročnik: Javni zavod – Gasilska bri-
gada Koper, Ljubljanska cesta 6, Koper.

2. Predmet: dve terenski vozili z visokot-
lačno napravo za gašenje v naravnem okolju.

3. Orientacijska vrednost: 9.000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka: maj 1998, za-
ključek september 1998.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po vpla-
čanih stroških za izdelavo razpisne dokumen-
tacije in pošiljanje v znesku 7.000 SIT na ŽR
Gasilske brigade Koper, št.
51400-603-32106, dvignejo vsak dan po
objavi razpisa do vključno 17. 4. 1998, med
8. in 9. uro, na sedežu Gasilske brigade Ko-
per (tajništvo), Ljubljanska cesta 6, Koper.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentacije
ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor
ponudba ne bo sestavljena tako, kot je zah-
tevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko na-
ročnik izloči iz nadaljnje obravnave. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom dobite
od 8. do 9. ure, vsak dan po objavi razpisa
do vključno 17. 4. 1998, pri Ivanu Koprivcu
na tel. 066/33-191.

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika – izvajalca so razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Javni zavod – Gasil-
ska brigada Koper, Ljubljanska cesta 6,
6000 Koper, ali oddane osebno v tajništvu
Gasilske brigade Koper.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 30. 4. 1998, do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojni-
ci z navedbo točnega naslova ponudnika in z
oznako: “Ne odpiraj – Ponudba GBK 1/98“.

9. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998, ob 10. uri, v prostorih Gasilske briga-
de Koper, Ljubljanska cesta 6, Koper.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo oseb-
no predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudniku neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu naj-
kasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Javni zavod – Gasilska brigada Koper

Št. 1235/98 Ob-1567
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., kont. oseba
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Srečo Rozman, el. inž., Ul. Mirka Vadnova
3, Kranj, tel. 064/283-233.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

na lokacijah PE Kranj in PE Žirovnica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

1. gradbena dela v okvirni vrednosti
110,740.000 SIT skupaj, od tega za PE
Kranj 90,740.000 SIT in za PE Žirovnica
20,000.000 SIT;

2. elektromontažna dela v okvirni vred-
nosti 49,500.000 SIT skupaj, od tega za PE
Kranj 34,000.000 SIT in PE Žirovnica
15,500.000 SIT. Vse za obdobje 12 mese-
cev.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del – postopno v roku 12 mesecev.

5. Merila za priznanje sposobnosti: meri-
la so navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
8. ure, na naslov: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., prevzemnica Slavka Ažman, Bleiweiso-
va 6, Kranj.

6. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998, ob 8. uri, na naslovu: Elektro Gorenj-
ska, d.d., PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3,
Kranj, II. nadstropje, v sejni sobi. Odpiranje
vodi Alojz Bobnar, dipl. inž.

7. Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s pisnim sklepom v roku 45 dni
po javnem odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu sedeža Elektro Go-
renjska, Bleiweisova 6, Kranj, kont. oseba
Slavka Ažman.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 4. 1998, za 5.000 SIT, z dokazilom
o plačilu stroškov na račun št.
51500-601-26042, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne, se

naslovijo na naslov kot pod 1. točko.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-1568
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura,
kont. oseba Irena Zore, dipl. inž. gr., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144, int.
2471, faks 13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. izdelava PGD– PZI sanacije pod-
pornega zidu na odseku proge Zidani
Most–Rimske Toplice,

2. izdelava PGD – PZI sanacije
opornega zidu na progi Maribor–Šentilj v
km 598.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 2,000.000 SIT,
2. 1,300.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
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 pred-
ložene najkasneje do 21. 4. 1998, do 9. ure,
na naslov: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
soba št. 205.

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 21. 4. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, ste-
klena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 5. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž.
gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, int. 2471, faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

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

čila: 8. 5. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura, Ljubljana

Št. 110-1/93 Ob-1586A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Ptuj za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,527.530 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 4. 1998, do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Obnova talnih označb na območju CP Ptuj”

– M. Ž. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.

Ob-1586B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Maribor za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

61,296.110 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
10.30, 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
Obnova talnih označb na območju CP Mari-
bor” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Celje za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

60,791.460 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
10.30, 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
Obnova talnih označb na območju CP Celje”
– M. Ž. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-

na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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 Matjaž Žaberl, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-46, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Kranj za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

49,282.695 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Obnova talnih označb na območju CP Kranj”
– M. Ž. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Nova Gorica za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
57,212.460 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 10.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Obnova talnih označb na območju CP Nova
Gorica” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Koper za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,681.825 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
10.30, 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
Obnova talnih označb na območju CP Ko-
per” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Ljubljana za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

76,998.200 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Obnova talnih označb na območju CP Ljub-
ljana” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 7. 1998.

Ob-1586G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju mesta Ljubljane za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,279.880 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998, do
9.30, 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
Obnova talnih označb na območju mesta
Ljubljane” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
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na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.

Ob-1586H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Murska Sobota za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,506.340 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 4. 1998, do
9.30, 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
Obnova talnih označb na območju CP Mur-
ska Sobota” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-46,
faks 061/178-83-26, soba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 23. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.

Ob-1586I
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih označb

na območju CP Novo mesto za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

71,422.905 SIT.
4. Rok dokončanja del: 31. 10. 1998.
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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
9.30, 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
Obnova talnih označb na območju CP Novo
mesto” – M. Ž. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. 6. 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 Irena Skubic, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36, faks
061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Matjaž Žaberl, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-84-46, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 204.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 7. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/98 Ob-1586J
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nabava mehanizaci-

je za AC bazo Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 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 višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 5. 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
Nabavo mehanizacije za AC bazo Kozina”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 26. 6. 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 5. 5. 1998, za 4.200 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., Ljublja-
na, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32.

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

Ponudba mora veljati do 4. 7. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-1602
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
KS Velika Nedelja, kont. oseba Moravec Ja-
nez, Velika Nedelja 7, Velika Nedelja, tel.
062/718-110, faks 062/718-181.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Senešci–Sodinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: KS Velika Nedelja, prev-
zemnica Sanja Talan, Velika Nedelja 7, 2274
Velika Nedelja, tel. 062/718-109.

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
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 1998
ob 13. uri, na naslovu: KS Velika Nedelja,
odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Velika Nedelja
7, Velika Nedelja, tel. 062/718-109.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: KS Velika Nedelja, kont. oseba
Sanja Talan, Velika Nedelja 7, Velika Nede-
lja, tel. 062/718-109.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 4. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
KS Velika Nedelja

Ob-1603
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine: dobava in postavitev
odbojnih ograj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 5. 1998 do 9.30,
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje av-
tocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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 6. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Grič 54, Ljubljana,
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., odpiranje vodi Brane Bizjan, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 24. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje av-
tocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič
54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni naročni-
ka ali virman na račun številka:
50105-601-21275.

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

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

Ob-1604
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Ervin
Rozman, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/22-832, faks 0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: športni pod in opre-
ma telovadnice pri Osnovni šoli Franja
Goloba Prevalje: ponudba zajema izvedbo
športnega poda izvedenega na talno gretje,
zarisovanje igrišč in dobava vgradne in pre-
mične športne opreme, izvedbo dvižne pre-
gradne stene, zaščite in izvlečnih tribun.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 4. 1999 in zaključek 31. 7. 1999; rok

je določen okvirno v skladu z napredova-
njem gradnje.

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka: ponudbena cena, reference ponudnika,
plačilni pogoji, garancijski roki, morebitne
ugodnosti ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12A, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/22-821, faks
0602/23-638, sprejemna pisarna.

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
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Preva-
lje, odpiranje vodi Ervin Rozman, Čečovje
12A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/22-821, faks 0602/23-638.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: SGP Kograd Inženiring, d.o.o.,
kont. oseba Zdenka Šmid, Mariborska 3,
Dravograd, tel. 0602/83-141, faks
0602/83-023.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 4. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristojbi-
na za razpis – oprema telovadnice, na ŽR
številka: 51820-601-85114.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko: SGP Kograd Dravograd,
kont. oseba Marija Ježovnik, d.i.a. ali Zden-
ka Šmid, Mariborska c. 3, Dravograd, tel.
0602/83-141, faks 0602/83-023.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Ob-1605
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Ervin
Rozman, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/22-821, faks 0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce pri Osnovni šoli Franja Goloba Preva-
lje: izgradnja telovadnice zajema izvedbo
gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in zu-
nanje ureditve.



Stran 2908 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Orientacijska vrednost naročila:
147,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 7. 1999.

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka: ponudbena cena, reference ponudnika,
plačilni pogoji, morebitne druge ugodnosti
ponudnika, ki jih nudi naročnik.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 4. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12A,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/22-821, faks 0602/23-638, spre-
jemna pisarna.

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 4. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Preva-
lje, odpiranje vodi Ervin Rozman, Čečovje
12A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/22-821, faks 0602/23-638.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: SGP Kograd Inženiring, d.o.o.,
kont. oseba Zdenka Šmid, Mariborska 3,
Dravograd, tel. 0602/83-141, faks
0602/83-023.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 4. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristojbi-
na za razpis – telovadnica, na ŽR številka:
51820-601-85114.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 8. točko: SGP Kograd Dravograd,
kont. oseba Marija Ježovnik, d.i.a. ali Zden-
ka Šmid, Mariborska c. 3, Dravograd, tel.
0602/83-141, faks 0602/83-023.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
SGP Kograd inženiring, d.o.o.,

Dravograd

Št. 0048/1-308/24-98 Ob-1606
Na podlagi 18. člena zakona o javnih na-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Franc Podgrajšek, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-5663.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: odprodaja rabljenih

vozil MNZ:
– motorji,
– osebna vozila,
– prikolice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

4. Prevzemni rok: 25 dni po podpisu po-
godbe, vendar ne pred plačilom.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini do 10%.

Merilo: cena.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
prevzemnik vložišče, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za odprodajo rabljenih vozil MNZ,
št. 308/24-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju, morajo predložiti poob-
lastilo o zastopanju.

Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve,
odpiranje vodi 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 razpisa
najkasneje do 27. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve,
kont. oseba Franc Podgrajšek, Vodovodna
93a, Ljubljana, tel. 061/172-5663.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 30. 4.
1998, od 12. do 14. ure, razen dnevov, ko
državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 1.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-24-98.

10. Ogled vozil
Ogled vozil je možen na naslovu kot pod

9. točko.
Ponudniki si lahko vozila ogledajo vsak

delovni dan (ki velja za državne organe), in
sicer od 3. 4. 1998 do 30. 4. 1998, od 12.
do 14. ure.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 9. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 2. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.

Št. 0048/1-308/1-98 Ob-1607
Na podlagi 18. člena zakona o javnih na-

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

delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Boris Trobec, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/172-4230.

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

riala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 5. 1998 in zaključek 1. 3.
1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Merilo: cena, dobavni rok, razširjenost
prodajne mreže, finančno stanje, reševanje
reklamacij, reference.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 15. 4. 1998, do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
delni ponovni javni razpis za dobavo fotoma-
teriala, št. 308/1-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju, morajo predložiti poob-
lastilo o zastopanju.

Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve,
odpiranje vodi 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 razpisa
najkasneje do 8. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve,
kont. oseba Boris Trobec, Vodovodna 93a,
Ljubljana, tel. 061/172-4230.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 15. 4.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-1-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 01-18/3-98 Ob-1608
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulte-

ta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, na pod-
lagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik je Univerza v Ljubljani, Eko-
nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago in sto-
ritve za izgradnjo hladilne strojnice in pre-
novo klimatskih naprav po strojni projekt-
ni dokumentaciji št. 24/97 in elektro pro-
jektni dokumentaciji ELD-7-043-70/1.

Navedba vsebine:
a) nabava hladilnega agregata moči 280

KW,
b) zagon hladilnega agregata,
c) nabava periferne opreme in materiala

za strojno in klimatsko instalacijo ter izvedba
instalacije,

d) izvedba elektroinstalacij s pripadajočim
materialom po tehnični dokumentaciji,

e) izvedba CNS z aplikativnim softwea-
rom za vodenje mikro procesorjev z opremo
in materialom po tehnični dokumentaciji za
hladilno strojnico, klimatskih naprav in toplot-
nih postaj.

3. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 25,390.000 SIT:

– pod točko a: 7,800.000 SIT,
– pod točko b: 190.000 SIT,
– pod točko c: 7,800.000 SIT,
– pod točko d: 4,900.000 SIT,
– pod točko e: 4,700.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek predvidoma 1. 6. 1998, zaključek del
predvidoma 31. 8. 1998.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe za ce-
lotno naročilo ali posamezen del naročila od
točke a do e, kot je razvidno iz navedbe
vsebine.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: cena in druga merila iz razpisne doku-
mentacije.

6. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo tiste ponudbe, ki bodo predložene naj-
kasneje do petka, 8. 5. 1998, do 11. ure,
na naslov: Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana –
tajništvo. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo je potrebno poslati v zapečateni ovojni-
ci z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila, na
hrbtni strani ovojnici naj ponudniki napišejo
svoj polni naslov.

6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do ponedeljka, 20. 4. 1998, do 14. ure, za
5.000 SIT, po predhodni najavi pri kont. ose-
bi Josipu Tomšiču, na tel. 061/1892-517
oziroma faksu 061/1892-698. Podrobnej-
še informacije in ogled projektne dokumen-
tacije in prostorov, bodo dane na informativ-
nem dnevu, ki bo v petek, 10. 4. 1998, ob
9. uri, v sejni sobi dekanata Univerze v Ljub-
ljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na podlagi pi-
snega pooblastila o zastopanju ter s potrje-
nim dokazilom o plačilu razpisne dokumen-

tacije na žiro račun št. 50105-603-40269,
sklic na št. 122.

8. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
torek, 12. 5. 1998, ob 9. uri, v sejni sobi
dekanata, Univerze v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
Odpiranje bo vodila komisija za izbor.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 7 dni
od dneva sprejema sklepa o izbiri.

10. Naročnik ponudniku ne prizna nobe-
nih stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe,

ki bodo vsebovale vse pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji.

Ekonomska fakulteta

Ob-1610
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca Stjepa-
novič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117, soba št.
4/II, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce z zunanjo ureditvijo pri OŠ Miran Jarc
Črnomelj, Ul. Otona Župančiča, Črno-
melj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
200,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 8. 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 upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 1998, do 12. ure,
na naslov: Občina Črnomelj, prevzemnika
Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svobode 3,
Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 29, e-mail: obcina.cr-
nomelj@siol.net.

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 4. 5. 1998,
ob 12.30, na naslovu: Občina Črnomelj,
odpiranje vodi Vinko Kunič, Trg svobode 3,
Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117,  mala  sejna  soba,  e-mail:
obcina.crnomelj@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 11. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Črnomelj, kont. oseba Moj-
ca Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.

068/51-363, faks 068/51-117, soba št.
4/II, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 4. 1998, za 30.000 SIT.

Način plačila: virman ali na blagajni obči-
ne, na račun številka: 52110-630-40302.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 7. 1998

(predvidoma).
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 5. 1998.
Občina Črnomelj

Ob-1611
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Duplek, kont. oseba Potočnik Mile-
na, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek, tel.
062/681-394, faks 062/681-947.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– sanacija strehe na OŠ Dvorjane,
– obnova fasade na OŠ Dvorjane,
– obnova stavbnega pohištva na OŠ

Dvorjane,
– razširitev instalacije centralnega

ogrevanja v OŠ Dvorjane.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
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 4. 5. 1998, do
12. ure, na naslov: Občina Duplek, prevzem-
nica Potočnik Milena, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, tel. 062/681-934, faks
062/681-947.

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 5. 5. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Občina Duplek, odpi-
ranje vodi Potočnik Milena, Cesta 4. julija
106, Sp. Duplek, tel. 062/681-934, faks
062/681-947.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 20. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Duplek, kont. oseba Po-
točnik Milena, Cesta 4. julija 106, Sp. Du-
plek, tel. 062/681-934, faks 062/681-947.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998, za 2.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun števil-
ka: 51800-630-25510, sklic na št. 00 78992.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do 20. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 5. 1998.
Občina Duplek

Št. 18/98 Ob-1521
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije, kont. oseba Tanja Urdih, Trubarjeva 2,
Ljubljana, tel. 061/1323-245, faks
061/323-955, soba št. 05.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk publikacij in

zdravstvenovzgojnega gradiva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 4. 1998 in zaključek 15. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 5. 1998, do 11. ure,
na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Repub-
like Slovenije, prevzemnik Radelj Rozenka,
Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245,
faks 323-955, soba št. 001.

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 5. 5. 1998, ob
12. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, odpiranje vodi Mojca Fur-
lan, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245,
faks 323-955, soba št. 104.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 15. 5. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, kont. oseba Bahun Marija,
Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245,
faks 323-955.

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

Način plačila: pred prevzemom razpi-
sne dokumentacije, na račun številka:
50100-603-41773.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naroči-

la: 9. 5. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Ob-1522
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 in sedež naročnika: Javni vzgojno
varstveni zavod Ptuj, Prešernova 29, Ptuj,
kont. oseba Marjan Jaušovec, tel.
062/773-411.

2. Predmet javnega razpisa: nabava ži-
vil, čistilnih sredstev in kurilnega olja za
obdobje 12 mesecev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– skupina živila: 49 mio SIT,
– čistilni material: 5,5 mio SIT,
– kurilno olje: 11 mio SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika in druge omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z za-
konom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20. dneh po obja-
vi razpisa, do 12. ure.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

Prevzemnica Sonja Majcen, Javni vzgoj-
no varstveni zavod Ptuj, Prešernova 29.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1998,
ob 12. uri, na naslovu naročnika. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko inte-
resenti dvignejo razpisno dokumentacijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Sonji Majcen.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 4. do 17. 4. 1998, od 8. do 12. ure,
za 5.000 SIT, v upravi naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na račun
naročnika št. 52400-603-30533, za razpi-
sno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo inte-

resenti pri Marjanu Jaušovcu na tel.
062/773-411 ali faks 062/773-453, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci bo-
do izbrani po javnem razpisu s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in bo z njimi sklenjena pogodba za obdobje
12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do 30. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 5. 1998.

Javni vzgojno varstveni zavod Ptuj

Št. 155/98 Ob-1579
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mit-
ja Ferletič, dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor,
tel. 062/306-960, faks 062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) vrsta in količina blaga
1. delovne postaje, ca. 130 komadov,
2. mrežni strežnik, ca. 2 komada,
3. prenosni – notebook računalnik, ca.

2 komada,
4. tiskalniki
– matrični tiskalniki, ca. 25 komadov,
– Ink Jet tiskalniki, ca 5 komadov,
– laserski tiskalnik, ca. 30 komadov,
B) kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

48,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

15. 7. 1998, zaključek 15. 7. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena, druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998, do
14. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Mari-
bor, prevzemnik tajništvo Investicijskega bi-
roja (Gorazd Polanec), Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1998,
ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Splošna bolnišni-
ca Maribor, Mala predavalnica v 16 etaži ki-
rurške stolpnice, odpiranje vodi Zdenko Bo-
rovka, jur., Ljubljanska 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 3. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Splošna bolnišnica Maribor, taj-
ništvo Investicijskega biroja, kont. oseba Go-
razd Polanec, Ljubljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 5. 1998 do 14. ure za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 12. 6. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
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Zbiranje ponudb

Ob-1546
Poziv k predložitvi ponudb

za gradnjo avtoceste
Karavanke - Obrežje

odsek Grosuplje - Ivančna Gorica -
Trebnje

pododsek: Višnja gora - Bič
pripravljalna dela

1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d.,v skladu z 18. členom
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24 z
dne 5. 5. 1997) poziva izvajalce k predloži-
tvi ponudb za gradnjo avtocestnega podod-
seka Višnja gora - Bič - pripravljalna dela.

2. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, DARS d.d. poziva izvajalce k predlo-
žitvi zapečatenih ponudb za naslednja pri-
pravljalna dela z opcijo, da se ponudba lah-
ko predloži za izvedbo posameznih del ali
za izvedbo vseh del:

I. Viadukt Ivančna gorica v dolžini 214 m
in širini 13.76m + 14.21=27.97m, vključ-
no z rušenjem obstoječega viadukta Ivanč-
na gorica v dolžini 190m in širini 10.30m,

II. Deviacije:1-2/1, 1-2/2, 1-4, 1-8, 1-9,
1-10 ,1-11, 1-15/1, 1-15/2, 1-17/1,
1-17/2, 1-21, 1-24, in 1-27 v skupni dolži-
ni 5,667km,

III. Nadvozi na deviacijah (L/Š): 4-1
(56/8), 4-2 (52/9), 4-3 (48/8), 4-4/1
(99/9), 4-4/2 (41/9), 4-5 (71/9), 4-6
(57/9), 4-7 (70/9),

IV. Mostovi na deviacijah (L/Š): 5-1
(9,5/9), 5-2 (9,5/6), 5-3 (6,2/7,5), 5-8
(4/14,5), 5-9(5/9),

V. Podvoz v priključku Ivančna Gorica
(L/Š) 3-5(44/30),

VI. Regulacija 7-12 potoka Višnjica v dol-
žini 712m,

VII. Rekonstrukcija, gradnja in prestavi-
tve vodovoda in kanalizacije (12 odsekov),

VIII. Rekonstrukcija in gradnja 20kV elek-
troenergetskih vodov (14 odsekov),

IX. Prestavitev nizkonapetostnih vodov
(14 odsekov),

X. Prestavitev telekomunikacijskih vodov
(20 odsekov).

3. Predvideni čas za izvedbo gradbenih
del je od 3 do 12 mesecev s pričetkom od
dneva prejema Pisma o sprejemu ponudbe.
Rok za pripravo ponudbe je 30 dni.

Ponudbe morajo biti narejene po načelu
˝Ključ v roke˝za posamezno enoto. Enoto
predstavlja viadukt, deviacija (dostopna pot),
objekt, regulacija ali odsek navedeni v tč. I.
do X.

4. Ocenjena vrednost del je
2.400,000.000 SIT.

5. Ponudniki z ustreznimi izkušnjami iz
vseh držav lahko sodelujejo na tem nateča-
ju za izvajalce.

6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem na-
slovu ob vplačilu nevračljivega zneska v viši-
ni 100.000 SIT (vključno s prometnim dav-
kom) ali v protivrednosti v katerikoli konver-
tibilni valuti. Vplačila morajo biti izvršena z
bančnim prenosom na bančni žiro račun
št.: 50105-601-13838 za plačila v SIT ali

na bančni žiro račun št.: 5174/7 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist Druž-
be za državne ceste, d.o.o. s pripisom “za
ponudbeno dokumentacijo“.

Na željo bomo ponudniku takoj poslali
dokumentacijo s kurirsko pošto(DHL itd.)
na stroške ponudnika, vendar ne prevzame-
mo nikakršne odgovornosti za izgubo ali
prepozno dostavo. V razpisnem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.

7. Vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v minimalni višini 3%
(treh odstotkov) od ponudbene cene v slo-
venskih tolarjih (SIT) ali v protivrednosti v
katerikoli konvertibilni valuti, kar mora biti
vse dostavljeno na spodaj omenjeni na-
slov najkasneje do vključno 8. 5. 1998
do 9. ure. Odpiranje ponudb bo istega
dne ob 10. uri ob prisotnosti tistih ponud-
nikov, ki se bodo želeli udeležiti takega
odpiranja ponudb.

Prepozno prispela dokumentacija bo za-
vrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 8. 4. 1998 dalje od 8.
do 14. ure po lokalnem času od ponedeljka
do petka.

9. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a soba št. 103, 1109 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel.+386 61 178 8331, faks: +386 61
178 8332.

DARS, d.d.

Invitation for Tenders
for Construction of the Motorway

Karavanke - Obrežje
 Section: Grosuplje - Ivančna Gorica -

Trebnje
Subsection: Višnja gora - Bič

- Preparatory Works -
1. The Motorway Company in the Re-

public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 18 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to par-
ticipate in the Tender for the performance
of works on the motorway subsection Višnja
gora - Bič.

2. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS d.d., now invites
sealed Tenders for the construction of the
following preliminary works with the option
of tendering for all or each of the contracts.

I. The viaduct Ivančna gorica, in the length
of 214 m and the width of: 13.76m+14.21
= 27.97m, including the demolition of the
existing viaduct Ivančna gorica in the length
of 190m and the width of 10.30m,

II. Deviations 1-2/1, 1-2/2, 1-4, 1-8,
1-9, 1-10, 1-11, 1-15/1, 1-15/2, 1-17/1,

 1-17/2, 1-21, 1-24 and 1-27 in their
total length of 5.667km

III. Overpasses on deviations (L/W):
4-1(56/8), 4-2(52/9), 4-3 (48/8), 4-4/1
(99/9), 4-4/2 (41/9), 4-5(71/9), 4-6
(57/9), 4-7 (70/9)

IV. Bridges on deviations (L/W): 5-1
(9,5/9), 5-2 (9,5/6), 5-3 (6,2/7,5), 5-8
(4/14,5), 5-9 (5/9)

V. Underpass within the interchange
Ivančna gorica (L/W) 3-5 (44/30)

VI. Relocation 7-12 of the rivulent Viš-
njica in the length of 712m,

VII. Reconstruction, construction and
displacement of waterwork and drainage
systems (12 sections),

VIII. Reconstruction and construction 20
kV power lines (14 sections)

IX. Displacement of low voltage power
lines (14 sections),

X. Displacement of telecommunication
lines (20 sections).

3. Expected duration of construction is
3 to 12 months from the receipt of the
Letter of Acceptance of the Bid. The time
for preparation of Tenders is 30 days.

Tenders shall be prepared on “turnkey”
principle for the individual unit. The unit
means a viaduct, deviation, structure, regu-
lation or a section cited under items I to X.

4. The estimated value od works is SIT
2.400,000.000.

5. Tenderers with adequate experienc-
es from all countries may participate in this
Tender of Contractors.

6. Tenderers may obtain the necessary
tender documents at the address below
upon payment of a non-refundable fee in
the amount SIT 100.000 (inclusive sales
tax) or equivalent in any foreign convertible
currency. Payments should be made to the
bank account number: 50105 - 601 -
13838, for payments in SIT and the bank
account number 5174/7 at Nova Ljubljans-
ka Banka d.d. Ljubljana for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark “ for the
tender documentation”.

 If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc),
however, at tenderes’ expense, but no lia-
bility is taken from us for loss or late deliv-
ery. Only parties who purchase the tender
documents will be eligible to submit Ten-
ders.

7. All Tenders must be accompanied by
a Bid security in the minimum amount of 3%
(three percent) of the Bid Price in Slovenian
Tolars or equivalent in any other foreign con-
vertible currency, and must be delivered to
the address below on or before 8 May
1998, by 9.00 a.m. The opening of bids
will be on the same day at 10.00 a.m. in the
presence of the tenderers’ representatives
who wish to attend.

 Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

8. Tender documents are available to the
Tenderers at the address below from       8
April 1998 between 8.00 a.m. and 2.00
p.m. local time, Monday through Friday.

9. Prospective Tenderers may obtain fur-
ther information from, and inspect and ac-
quire the tender documents at the following
office: Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za
državne Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room
no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone
no.: +386/61/178 8331, fax no.:
+386/61/ 178 8332.

 DARS,d.d.
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Sklepi po 42. členu

Št. 298 Ob-1464
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: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta,
kont. oseba Veljko Zrimšek, Snežniška 5,
Ljubljana, tel. 125-30-31, faks 125-31-75,
soba št. 119/I.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema:
1. ZETA – sizer,
2. Univerzalni natezno tlačni stroj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek marca 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
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 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 3.
1998, ob 9. uri, na naslovu: NTF, Aškerče-
va 12, Ljubljana, naročnik: UL, Naravoslov-
notehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: pod 1.: 3, pod
2.: 3, najnižja cena: pod 1.: 8,336.000
SIT, pod 2.: 12,864.186 SIT, najvišja ce-
na: pod 1: 11,811.814 SIT, pod 2.:
23,678.725 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. 7 z dne 30. 1. 1998,
Ob-423.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Ob-1465
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo lesenega silo-
sa za sol.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 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:

– reference,
– ponudbena cena,
– garancijska doba,
– finančno stanje ponudnika,
– rok dobave.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 1.

1998, ob 11. uri, na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 11,964.592 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,
Ob-102.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 2. 1998.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-1466
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: Republiški zavod za zaposlovanje, Ob-
močna enota Ljubljana, kont. oseba Presen
Dominik, Parmova 32, Ljubljana,
tel. 17-29-700, faks 13-15-031, soba
št. 513.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov in oskrba s pripadajočimi či-
stili.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, v katero je vključe-
no plačilo dela in oskrba s pripadajočimi
čistili.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Republiški za-
vod za zaposlovanje, Območna enota Ljub-
ljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 23, najnižja ce-
na: 4,792.500 SIT – Konstantin in družbe-
niki, d.n.o., najvišja cena: 6,326.100 SIT –
Varnost Bežigrad, d.d.

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-696.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 3. 1998.

Republiški zavod za zaposlovanje
OE Ljubljana

Ob-1467
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 naročnika:
Zdravstveni dom Cerknica, Cesta 4. maja
17, Cerknica, tel. 792-000, faks 792-000.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,600.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana: ISS Servissystem,
d.o.o., Kopitarjeva 5, Maribor.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 14. 4. 1998 in zaključek 4. 4.
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: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 3.
1998, ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380
Cerknica.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 4,952.250 SIT, najvišja cena:
7,584.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5 z dne 23. 1. 1998,
Ob-303.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Zdravstveni dom Cerknica

Št. 426/98 Ob-1468
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Lukovica, kont. oseba Vinko Pirnat,
Lukovica 46, Lukovica, tel. 061/735-119,
faks 735-119.

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

javne razsvetljave na območju Občine
Lukovica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8,5 mesecev, začetek
13. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, kakovost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998, ob 13. uri, na naslovu: Občina Luko-
vica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998,
Ob-617.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Občina Lukovica

Ob-1469
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Komunalna direkcija v imenu Mestne občine
Maribor, kont. oseba Marjan Blassin, dipl.
ek., inž., Slovenska ul. 40, Maribor,
tel. 062/2201-414, faks 062/226-551, so-
ba št. 110.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca brez
omejitev za izgradnjo odseka kolektorja
1 m kanala Ž1 na Studencih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek april
1998 in zaključek junij 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: reference s področja razpisanih
del, cena, fiksnost cen, garancijski rok izve-
denih del, rok izvedbe del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998, ob 13. uri, na naslovu: Komunalna
direkcija, Slovenska ul. 40/I, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 14,195.374 SIT, najvišja cena:
23,568.600 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-663.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 3. 1998.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,

Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-1470
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rokomet-
nega in otroškega igrišča pri Podružnič-
ni osnovni šoli Gotovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del takoj in zaključek 20. aprila 1998.

5. Utemeljitev izbire naročnika: navede-
na merila v razpisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 13. uri, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
6,421.787 SIT, najvišja cena: 9,016.169 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-777.

Ob-1471
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
kont. oseba Meško Branka, I. nadstropje pri-
zidka, soba št. 12, tel. 063/715-313
int. 284, faks 063/716-311.

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

ga, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja – do vrat.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, ugodni rok dobave, reference in
ugodni plačilni pogoji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pri končni izbiri je bil odločilen
kriterij cena ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 3.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi št. 11. I. nad-
stropje prizidka Občine Žalec, Savinjske če-
te 5, Žalec.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 87.678,04 SIT, najvišja cena:
131.556,20 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998,
Ob-716.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 3. 1998.

Občina Žalec

Ob-1472
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-

ta, kont. oseba prof. dr. Katarina Čufar, Več-
na pot 2, Ljubljana, tel. 061/123-11-61,
faks 061/123-50-35.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalni svetlob-

ni mikroskop z mikrofotografijo (tehnični
podatki so bili navedeni v razpisni doku-
mentaciji).

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,210.286 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 3 mesecih, začetek
20. 3. 1998 in zaključek 20. 6. 1998.

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:

Tehnooptika Smolnikar:
– zagotavlja v celoti vse zahtevane tehni-

ke mikroskopiranja,
– najugodnejši pogoji servisiranja in od-

zivni čas servisiranja,
– brazplačno 4 šolski mikroskopi.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 2.

1998, na naslovu: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta
VIII/34, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 8,273.827 SIT, najvišja cena:
9,210.286 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. 9 z dne 30. 1. 1998,
Ob-409.

Biotehniška fakulteta,
Oddelek za lesarstvo, Ljubljana

Ob-1488
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Celje, kont. oseba Anatol Sa-
zonov, gr. inž., Trg Celjskih knezov 9, Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: letno in zimsko vzdr-
ževanje lokalnih cest v Mestni občini Ce-
lje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
– 31,617.762 SIT – letno,
– 33,065.401 SIT – zimsko.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Mestna občina Celje, kont. oseba
Anatol Sazonov, gr. inž., Prešernova 27,
Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 31,617.762 SIT – letno, 33,065.401
SIT – zimsko; najvišja cena: 32,722.778
SIT – letno, 33,707.850 SIT – zimsko.

Mestna občina Celje
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Ob-1489
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 okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kostanjevec, Zemljemerska 12,
Ljubljana, tel. 17-84-800, faks 17-84-834,
soba št. P 02, e-mail: pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba projekta po-

sodobitve geodetskih procesov »PPGP«.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izkušnje in reference, celovitost
in ustreznost ponudbe, ustreznost in uspo-
sobljenost ključnega osebja, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 1.
1998, ob 9. uri, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 16,612.000 SIT, najvišja cena:
17,762.500 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5524.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 3. 1998.

MOP – Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-1507
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. ose-
ba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve; iz-
delava projekta za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja – PGD – gradbena dela za
napravo, za razžvepljanje dimnih plinov
bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 tednov.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Navedeni ponudnik je v skladu s kriteriji za

izbor dobavitelja, predpisanih v razpisni doku-
mentaciji, dosegel najvišjo skupno ceno.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 3.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Termoelek-
trarna Šoštanj, odpiranje vodi Viktor Rob-
nik, dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
Šoštanj, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 28,000.000 SIT, najvišja cena:
20,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41/97 z dne 11. VII.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 002-07/98 Ob-1536
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 Luče, Luče 106, Luče.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
Navedba vsebine: redna vzdrževalna

dela, investicijsko vzdrževanje in sana-
cije gozdnih cest v letu 1998 v zasebnih
gozdovih in gozdovih, ki so predmet de-
nacionalizacije v Občini Luče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 31.
10. 1998. Z deli se lahko prične takoj, ko
bodo vremenske razmere to dopuščale.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša cena.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbra-
no podjetje Biofarma, d.o.o., Luče.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 19.
3. 1998 ob 12. uri v prostorih Občine Lu-
če, Luče 106, Luče.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: Biofarma, d.o.o., Luče, najvišja cena:
Hudej Slavko, s.p., Šmarje pri Jelšah.

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. 15 z dne 27. 2. 1998,
Ob-876.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Občina Luče

Št. 167/98 Ob-1552
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana,
tel. 18-42-457, faks 18-42-498.

2. Predmet javnega naročila: predmet
javnega naročila je izbira izvajalca de-
javnosti organizacije in koordinacije pro-
jekta Mladinske kartice v Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja projekta:
projekt mora biti izveden med 1. 4. 1998 in
31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kadrovska struktura, delovni in
tehnični pogoji, reference, finančni viri, so-
delovanje z mednarodnimi organizacijami in
institucijami.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 3. 3.
1998 ob 15. uri, v sejni sobi Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5.
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. 7, z dne 30. 1. 1998,
Št. 5/98, Ob-376.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Št. 166/98 Ob-1553
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana,
tel. 18-42-457, faks 18-42-498.

2. Predmet javnega naročila: predmet
javnega naročila je izbira izvajalca de-
javnosti organizacije in koordinacije iz-
menjav mladih in programov mobilnosti
mladih v Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja projekta:
projekt mora biti izveden med 1. 4. 1998 in
31. 12. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kadrovska struktura, delovni in
tehnični pogoji, reference, finančni viri, so-
delovanje z mednarodnimi organizacijami in
institucijami.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 3. 3.
1998 ob 15. uri, v sejni sobi Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 7, z dne 30. 1. 1998,
Št. 5/98, Ob-377.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Urad RS za mladino

Ob-1554
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: Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.
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2. Predmet javnega naročila: peda-
goška oprema.

3. Orientacijska vrednost: sedem kom.
računalnikov – okvirna cena 2,450.000
SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: ugod-
na cena.

5. Število prispelih ponudb: 22, najniž-
ja cena: 1,286.250 SIT, najvišja cena:
2,142.000 SIT.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 5. 3. 1998 ob 9. uri, na sedežu
naročnika.

7. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-755.

8. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 4. 4. 1998.

Fakulteta za računalništvo in
informatiko

Ob-1555

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: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: peda-
goška oprema.

3. Orientacijska vrednost: 5 učnih kom-
pletov: osnove elektrotehnike –
1,300.000 SIT;

– digitalni osciloskop – 1,400.000 SIT,
– računalniški projektor – 1,250.000

SIT,
– programska oprema Real Time

work-shop – 115.000 SIT,
– ACE – Kit sistem – 650.000 SIT,
– razvojno orodje NodeBuilder Develop-

ment – 370.000SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna

cena, dobre tehnične lastnosti opreme.
Število prispelih ponudb: 5 učnih kom-

pletov Osnove elektrotehnike – najnižja ce-
na 1,297.695 SIT, najvišja cena 2,178.960
SIT – dve ponudbi,

Digitalni osciloskop – najnižja cena
723.185,50 SIT, najvišja cena 1,525.315
SIT – štiri ponudbe,

Računalniški projektor – najnižja cena
997.500 SIT, najvišja cena 1,663.220 SIT
– devet ponudb,

Programska oprema Real Time
work-shop – ni ponudbe,

ACE – Kit sistem – ni ponudbe,
Razvojno orodje NodeBuilder Develop-

ment – ena ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: 17. 3. 1998 ob 9. uri.
7. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-881.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 4. 4. 1998.

Fakulteta za elektrotehniko

Ob-1569A
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 Ruše, kont. osebi Barbara Fer-
lic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete 3
(samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.

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

podlag in prostorskih ureditvenih pogo-
jev za podeželje na območju Občine Ru-
še, vključno s spremembami in dopolni-
tvami prostorskih sestavin planskih ak-
tov Občine Ruše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek april
1998 in zaključek avgust 1998.

5. 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, morebitni
ugodni plačilni pogoji, rok izdelave, refe-
rence, tehnologija izdelave, morebitne dru-
ge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 3.
1998 ob 12.15, na naslovu: Občina Ruše,
Ulica ruške čete 3 (samski dom), 2342 Ruše.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,700.000 SIT, najvišja cena:
6,000.000 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. 11/98, z dne 23. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 4. 1998.

Ob-1569B
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 Ruše, kont. osebi Barbara Fer-
lic in Vladimir Krajcer, Ulica ruške čete 3
(samski dom), Ruše, tel. 062/661-520,
661-178, faks 062/661-949.

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

podlag, spremembe in dopolnitve urba-
nistične zasnove ter prostorskih uredi-
tvenih pogojev za naselje Lovrenc na
Pohorju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek april
1998 in zaključek avgust 1998.

5. 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, morebitni

ugodni plačilni pogoji, rok izdelave, refe-
rence, tehnologija izdelave, morebitne dru-
ge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 3.
1998 ob 12.15, na naslovu: Občina Ruše,
Ulica ruške čete 3 (samski dom), 2342 Ru-
še.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
1,500.000 SIT, najvišja cena: 3,412.260 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. 11/98, z dne 23. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 4. 1998.

Občina Ruše

Ob-1570
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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Branka Potočnik Kranjc, dipl.mg. gr., Ko-
lodvorska ul. 1, Ljubljana, tel. 13-13-144
int. 2327, faks 13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: tlakovanje hodnikov
za službeno rabo s pohodno kritino na
jeklenem železniškem mostu v km
77+647 proge Metlika–Ljubljana.

3. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najkrajši rok izvedbe.

4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 3.
1998, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 5,509.573 SIT, najvišja cena:
5,617.620 SIT.

5. 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-707.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 75/02 Ob-1571
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: Psihiatrična klinika Ljubljana, kont. ose-
ba Mira Becele, dipl. jur., Studenec 48,
Ljubljana, tel. 482-871, faks 484-618, taj-
ništvo.

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

projekta (IP), projekta za pridobitev
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gradbenega dovoljenja (PGD) in projek-
ta za razpis (PZR) za nadomestni objekt
Psihiatrične klinike v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka: 160
dni po podpisu pogodbe, začetek april
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 1%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in raz-
pisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Studenec 48,
1260 Ljubljana.

Naročnik: Republika Slovenija Mini-
strstvo za zdravstvo in Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 18,199.359 SIT, najvišja cena:
25,406.024 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-586.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 8120/1998/516 Ob-1572
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Janez Jakše, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-47, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
obešalnega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 23,000.000
SIT, čas razpisa: 13. 2. 1998.

4. Dobavni rok – do dva meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

ki so bila navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

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, zago-
tavljanje kvalitete.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, soba št. 40/IV.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 20,470.442 SIT, najvišja cena:
27,606.711 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Št. 8120/1998/515 Ob-1573
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Janez Jakše, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-47, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
steklenih kapastih izolatorjev.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, čas razpisa: 13. 2. 1998.

4. Dobavni rok – do dva meseca.
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, zago-
tavljanje kvalitete.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, soba št. 40/IV.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 21,988.050 SIT, najvišja cena:
23,326.096,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Št. 8120/1998/517 Ob-1574
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Janez Jakše, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-47, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
kompozitnih izolatorjev.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 3,000.000
SIT, čas razpisa: 13. 2. 1998.

4. Dobavni rok – do dva meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

ki so bila navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

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, zago-
tavljanje kvalitete.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, soba št. 40/IV.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,760.613 SIT, najvišja cena:
4,835.823 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Št. 8120/1998/514 Ob-1575
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Janez Jakše, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-47, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
vrvi

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 4,000.000
SIT, čas razpisa: 13. 2. 1998.

4. Dobavni rok – do tri mesece.
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, zago-
tavljanje kvalitete.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 3. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, soba št. 40/IV.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 3,907.500 SIT, najvišja cena:
4,766.778 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Št. 8120/1998/496 Ob-1576
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-40, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
a.b. stebrov portalne izvedbe (H) na DV
110 kV Maribor–Cirkovce II.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
20. 3. 1998 ob 10. uri,v sejni sobi: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 13,891.044 SIT, najvišja cena:
20,855.305 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. 13, z dne 20. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 4. 1998.

Ob-1577

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-40, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih poselkov in širitev DV tras na
dveh območjih EP Maribor – območje 1.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 1. 5. 1998–30. 4.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 3. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 9,287.865 SIT, najvišja cena:
8,195.175 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. 15, z dne 27. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 4. 1998.

Št. 8120/1998/518 Ob-1578
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-40, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih poselkov in širitev DV tras na
dveh območjih EP Maribor – območje 2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,750.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 1. 5. 1998–30. 4.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačil-
ni pogoji, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 3. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 5,691.094 SIT, najvišja cena:
6,449.906 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. 15, z dne 27. 2.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 4. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 212/98 Ob-1580
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: Osnovna šola Gornja Radgona, kont.
oseba Dušan Zagorc, tel./faks
069/61-061.

2. Predmet javnega razpisa: meso in
mesni izdelki.

3. Orientacijska vrednost: 12,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
1. 4. 1998, zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Kot najugodnejši ponudnik je izbran MIR
– Mesna industrija Radgona, d.d., Lacko-
va ul. 22, Gornja Radgona.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo
10. 3. 1998 ob 13. uri v OŠ Gornja Rad-
gona v ravnateljevi pisarni.

Število prispelih veljavnih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998; Ob-587.

Osnovna šola Gornja Radgona

Št. IV-72/22-98 Ob-1581
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 RS, SSS – Logistika, kont. oseba
Irena Vadnov,Tivolska 42, Ljubljana,
tel. 061/13-12-175, faks 061/13-26-012.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: kvaliteta blaga, kvaliteta storitev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Šmartinska 106.
Naročnik: Vlada RS, SSS – Logistika,

Tivolska 42, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-

na: 2,942.109,72 SIT, najvišja cena:
4,355.368,30 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.15, z dne 27. 2. 1998;
Ob-927.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Servis skupnih služb Vlade RS
Logistika

Št. 70/98-768 Ob-1582
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
ul. 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija površine na
Reštanju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in za-
ključek 30. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancijski rok,
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, osta-
le ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 31,444.752 SIT, najvišja cena:
57,604.939 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. 17, z dne 30. 1.
1998; Ob-426.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Ob-1583
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomi-
jo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva
101, Ljubljana, tel. 061/123-11-61, faks
061/123-10-88.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalni svetlob-

ni mikroskop z napravo za mikrofoto-
grafijo in dodatno opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– kvaliteta ponujene opreme,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 3.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Biotehniška
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamni-
karjeva 101, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 10,171.834 SIT, najvišja cena:
11,731.818 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-615.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Ob-1584
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomi-
jo, kont. oseba Tea Kuzman, Jamnikarjeva
101, Ljubljana, tel. 061/123-11-61, faks
061/123-10-88.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za spremlja-

nje biotičnih in kemičnih procesov

v tleh s pripadajočo laboratorijsko
opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,600.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izpolnjevanje ostalih zahtev razpi-
sne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Biotehniška
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamni-
karjeva 101, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 9,649.489 SIT, najvišja cena:
11,557.154 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-616.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Biotehniška fakulteta

Ob-1585
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Ribnica, kont. oseba Levstek Alojz,
Gorenjska c. 3, Ribnica, tel. 061/861-090,
faks 861-091, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Ribnica – glavni kanal “S” in kanal
“E” – Gorenjska cesta – Inles – II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 31. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, odlok plačila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Ribni-
ca, Gorenjska c. 3, Ribnica.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 28,602.155 (skupaj s 3% P.D.), najviš-
ja cena: 39,080.607 (skupaj s 3% P.D.).

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-667.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Občina Ribnica

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 99 Ob-1506
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: nakup poslovnih

prostorov v večnamenskem poslovnem
objektu Gornji Petrovci.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
18,831.468 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: 79 m2 finaliziranih prostorov, na-
kup predstavlja edino primerno in usposob-
ljeno rešitev prostorskih problemov v Gor-
njih Petrovcih.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 18,831.468 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-1530
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:

Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba nabavna in
prodajna služba, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/12-35-400.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: merilnik za impen-

dančno spektroskopijo keramičnih ma-
terialov – 1 kos.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,643.180 SIT.

4. Dobavni rok: maj 1998.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: v skladu s 3. točko 55. in 56.
člena zakona o javnih naročilih je bilo naro-
čilo oddano brez javnega razpisa.

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Ob-1532
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: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 28-011, faks 21-233.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: navigacijska študija

za športno letališče Ajševica.
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3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,464.375 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: en
mesec od prevzema naloge in podpisa po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini strokovno usposobljen izva-
jalec za izdelavo ustrezne dokumentacije.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-1533

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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Marjan Biščak, Trg OF 7/2, Ljubljana, tel.
13-13-144, int. 340, soba št. 2.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija relejnih

skupin signalnovarnostnih naprav siste-
ma SI-Te-I-30 in NPI.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
28,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 4. 1998 in zaključek 25. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra – Sistemi, ki je tudi razvijalec, kon-
struktor in proizvajalec te opreme. Relejne
skupine so zalivkane in jih zaradi zagotavlja-
nja varnosti sme popravljati le proizvajalec.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d., kont.
oseba Marjan Biščak, Trg OF 7/2, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 1, najnižja ce-
na: 28,300.000 SIT, najvišja cena:
28,300.000 SIT.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura, Ljubljana

Ob-1595

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: Inštitut »Jožef Stefan«, kont. oseba na-
bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/123-22-05, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laserski podsklop

Coherent Mira model 900 WCS Seed.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

12,361.650 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 30 dni.
5. V skladu s 3., 4. in 8. točko 55. in 56.

člena zakona o javnih naročilih smo naroči-
lo oddali brez javnega razpisa.

Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

Javni razpisi

Popravek

Ob-1408
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru

projekta “Triglavski narodni park“ iz PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Itali-
ja-Slovenija 1995 objavlja

vabilo k sodelovanju v javnem razpisu
za obnovo kulturno zgodovinskega

spomenika Pocarjeva domačija
v Zgornji Radovni

Projekt pod št. SL-9506.2.02-2 financi-
ra Evropska unija s sredstvi PHARE v okviru
programa prekomejnega sodelovanja. Na
razpis se lahko enakopravno prijavijo vse
fizične 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 pravi-
co, po svoji presoji črtati in odstopiti od
določenih 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. co-
de 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.

Podrobnejša pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo so na voljo na istem naslo-
vu:. Triglavski narodni park, Kidričeva 2,
4260 Bled, tel. 064/741-188.

Pojasnjevalni sestanek bo 15. 4. 1998,
ob 10. uri, v Pocarjevi domačiji v Zgornji
Radovni.

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 8. 5. 1998, do
15. ure po lokalnem času na naslov: Triglav-
ski narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled,
Slovenija, s pripisom. “Ne odpiraj pred urad-
nim odpiranjem - Pocarjeva domačija“. Odpi-
ranje ponudb bo dne 11. 5. 1998 ob 13. uri
po lokalnem času na naslovu: Triglavski na-
rodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled.

Odpiranja se lahko udeleži en predstav-
nik ponudnika s pooblastilom. Odpiranje po-
nudb 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-9506.2.02-2
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 mini-
mal criteria including but not limited 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 curren-
cy payments should be made to the account
at Gorenjska banka d.d. Kranj, S.W.I.F.T.
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code GORE SI 2X. with a notice “for tender
dossier“. 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
27th of March 1998 to 5th of May 1998,
each working day from 7.00 am to 3.00
p.m. (local time).

Tenderers may obtain further information
regarding tender documentation at the same
address: Triglav national park, Kidričeva 2,
4260 Bled, phone (+386 64) 741 188.

Clarification meeting will take place
on15th April at 10.00 a.m. at Pocar farm-
stead in Zgornja Radovna .

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corre-
sponding to 2% of the Tenderers bid in
Slovenian Tolars or equivalent in converti-
ble currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by 8th 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 be-
fore official opening - Pocar farmstead. The
tenders will be opened in public session on
11th May 1998, at 1.00 p.m. (local time) at
the Triglav national park, Kidričeva 2, 4260
Bled.

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
sessions.

Ministry of environment
and Physical Planning

Št. 403-01-636/98 Ob-1599
Na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem
polletju leta 1998 (Ur. l. RS, št. 8/98 in
15/98) Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencije
za obnovo vinogradov

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za postavi-

tev vinogradov na površinah, kjer do sedaj
ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkr-
čeni, če so bile nanje posajene trsne cep-
ljenke jeseni 1997 ali bodo posajene spom-
ladi 1998;

A.2) za prvo fazo obnove - t.i. zemeljska
dela pri obnovi vinogradov, ki se bodo izva-
jala jeseni 1997 ali spomladi 1998 na povr-
šini večji od 2 ha, za tiste površine, kjer
bodo cepljenke posajene jeseni 1998 ali
spomladi 1999 in za vsa zemeljska dela na
kraškem vinorodnem okolišu, kjer se izvaja
navoz zemlje;

B) za posaditev matičnjaka stopnje se-
lekcije Baza;

C) za podsajevanje vinogradov v jeseni
1997 ali spomladi 1998 (saditev dodatnih

cepljenk v obstoječ vinograd), če so vino-
gradi v katerih se podsaja mlajši od 10 let.

2. Upravičenci do subvencije so fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje določene v tem razpisu.

Zahtevke za dodelitev subvencije lahko
vložijo upravičenci ali njihovi pooblaščenci v
njihovem imenu in za njihov račun.

3. Pri dodelitvi subvencije se bodo upo-
števala sredstva, ki so jih upravičenci prejeli
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v preteklih letih kot subvencijo za
zemeljska dela opravljena na istem rastišču.
Predhodno dobljeni znesek se bo odštel od
izračunane višine subvencije do katere so
upravičeni v skladu s temi razpisnimi pogoji.

4. Skupna sredstva namenjena subven-
cioniranju obnove vinogradov jeseni 1997
in spomladi 1998 bodo določena z zako-
nom o proračunu Republike Slovenije za
leto 1998. Sredstva bodo upravičenci kori-
stili na osnovi sklenjenih pogodb, dodelje-
vala pa se bodo v mesecu juliju, avgustu,
septembru in oktobru.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 10. 6. 1998 na naslov: Po-
slovno združenje prehrane Slovenije, Slo-
venska c. 54, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Za razpis - vinogradi.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozne pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A) Subvencija za obnovo vinogradov
1. Kriteriji za dodelitev višine subvencije

so navedeni v tabeli “Težavnost obnove”, ki
je priloga številka 1 k temu razpisu in na
obrazcu št. 1 “Vloga za dodelitev subvenci-
je: obnova vinogradov”.

Višina subvencije za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, ki jih na osnovi
tabele “Težavnost obnove” preko obrazca
“Vloga za dodelitev subvencije: Obnova vi-
nograda” določi svetovalna služba. Višina
sredstev je določena tako, da se vsota točk,
ki izhaja iz tabele “Težavnost obnove” in je
določena v vlogi za dodelitev subvencije
pomnoži z vrednostjo točke. Predvidena
vrednost točke je 3200 SIT. V primeru več-
jega števila ustreznih vlog od pričakovanih,
lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sorazmerno uskladi vrednost
točke z razpoložljivimi sredstvi.

Višina subvencije za zemeljska dela se
izračuna na enak način le da se pri tem
upošteva le seštevek dobljenih točk za že
izvedena zemeljska dela (v poštev pridejo
faze del pod točkami 1-5 ter 9 in 11 tabele
“Težavnost obnove”).

2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
subvencija dodeljevala le fizičnim osebam,
ki živijo na območju, kjer leži vinograd, ki se
bo obnavljal, če ti upravičenci nimajo na
razpolago drugih površin za ta namen.

3. Upravičenec lahko uveljavlja subven-
cijo za obnovo le na površini, ki je enaka ali
večja od 0,1 ha.

4. Upravičenec je upravičen do subven-
cije, če skupaj z na novo obnovljeno površi-
no vinogradov obdeluje skupaj najmanj 0,65
ha vinograda, razen v vinorodnem okolišu
Haloze, v vinorodem okolišu Lendavske go-
rice-Goričko, v vinorodnem okolišu Kras,

vinorodnem okolišu Bela krajina in vinorod-
nem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelo-
vati skupaj najmanj 0,3 ha.

5. Obnova vinogradov ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu zakona o kme-
tijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo po-
sege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim pro-
storskim planom, posameznik pa mora pri-
dobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (priglasitev del oziroma lokacijsko do-
voljenje). Če predstavlja obnova poseg v
prostor in je obnova v strnjeni površini, ki je
večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z ured-
bo o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje, upravi-
čenec predhodno izvesti še presojo vplivov
na okolje.

B) Subvencija za podsajevanje vinogradov
1. Upravičenci do sredstev za podsaje-

vanje vinogradov so tisti, ki podsajujejo vi-
nograd mlajši od 10 let in obdelujejo naj-
manj 0,3 ha vinograda.

Višina sredstev za podsajevanje vinogra-
dov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 35 SIT.

C) Subvencija za obnovo matičnjakov
1. Upravičenci do sredstev za obnovo

matičnjakov so tisti, ki sadijo na površini
najmanj 0,3 ha matičnjaka in ne manj kot
1000 trsov. Nakup sadik in saditev matič-
njaka mora potekati po predhodnem vsako-
kratnem soglasju Kmetijskega inštituta Slo-
venije. Višina sredstev, ki se bo dodeljevala
v ta namen, je 1,000.000 SIT na hektar
obnovljenega matičnjaka.

III. Zahtevek mora vsebovati pravilno iz-
poljnjene oziroma veljavne naslednje priloge:

A) Za dodelitev subvencije za obnovo
vinograda oziroma prve faze obnove

Za dodelitev subvencije za obnovo vino-
gradov in za prve faze obnove - zemeljska
dela mora biti zahtevek vložen na izpolnje-
nih obrazcih:

– vloga za dodelitev subvencije: obnova
vinograda (obnova oziroma zemeljska dela)
(ta obrazec je skupaj z navodili za izpolnje-
vanje ter šifranti sestavni del tega razpisa in
objavljen skupaj z njim);

– podatki o upravičencu, ki vlaga zahte-
vek za finančno intervencijo v kmetijstvu - ta
obrazec je na voljo pri predstavnikih kmetij-
ske svetovalne službe in na Poslovnem zdru-
ženju prehrane Slovenije;

– podatki o vlagatelju, ki vlaga zahtevek
za finančno intervencijo v kmetijstvu - v pri-
meru, da vlagatelj ni hkrati upravičnec; tudi
ta obrazec je na voljo pri predstavnikih kme-
tijske svetovalne službe oziroma na Poslov-
nem združenju prehrane Slovenije.

Izpolnjenim obrazcem je treba priložiti:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina in kopijo zadnje prijave pri-
delka (podpisan R1 in R3 obrazec z izpol-
njenimi vsemi rubrikami); kolikor se je upra-
vičenec šele pričel ukvarjati z vinograd-
ništvom izjavo o le tem. To izjavo sopodpiše
tudi predstavnik svetovalne službe;

– kopijo katastrskega načrta, s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, na kateri
bo potekala obnova, razen v primeru, da je
upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1997;
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– izpisek iz zemljiške knjige iz katerega je
razvidna tudi površina parcele ali posestni list
za parcele, na katerih se obnavlja vinograd in
izpis iz zemljiške knjige razen v primeru, da
je upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1997. Izpis ne sme biti
starejši od 6 mesecev. Če upravičenec ni
lastnik zemljišča mora priložiti tudi kopijo po-
godbe o zakupu zemljišča za najmanj 25 let
in soglasje lastnika, da dovoljuje obnovo;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) razen v primeru, da je
upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1997;

– originalni račun za nakup trsnih cep-
ljenk, razen če gre le za zemeljska dela. V
primeru, da so cepljenke uvožene še kopijo
uvozne odločbe o dovolitvi uvoza trsnih cep-
ljenk;

– izjavo občine, da je obnova v skladu z
prostorskim planom, če je to potrebno razen
v primeru, da je upravičenec že uveljavljal
sredstva za prvo fazo obnove v letu 1997;

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor
razen v primeru, da je upravičenec že uveljav-
ljal sredstva za prvo fazo obnove v letu 1997;

– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov na
okolje, če obnova predstavlja poseg v pro-

stor in je obnova enaka ali večja od 4 ha
razen v primeru, da je upravičenec že uve-
ljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
1997.

B) Za dodelitev subvencije za podsaja-
nje vinogradov

Za dodelitev subvencije za podsajeva-
nje vinograda mora biti zahtevek vložen na
običajnem dopisu v katerem mora biti na-
vedeno:

– ime in priimek, naslov in davčna šte-
vilka;

oziroma;
– naziv pravne osebe, njen naslov in

davčna številka;
– namen za katerega se zahtevek vlaga.
Zahtevku je treba priložiti:
– obrazec: podatki o upravičencu, ki vlaga

zahtevek za finančno intervencijo v kmetijstvu;
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina (izpoljnjen in podpisan R1
obrazec) in kopijo zadnje prijave pridelka
(izpolnjen in podpisan R3 obrazec);

– izjavo kmetijske svetovalne službe, da
je bilo podsajevanje nujno potrebno;

– originalni račun za cepljenke in kopijo
uvoznega dovoljenja, če so bile cepljenke
uvožene;

– obrazec: podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kmetijstvu,
le v pirmeru, da vlagetelj ni upravičenec;

– pooblastilo upravičenca, da lahko vla-
ga zahtevek vlagatelj.

C) Saditev matičnjakov
Za dodelitev subvencije za saditev ma-

tičnjaka mora biti zahtevek vložen na običaj-
nem dopisu v katerem mora biti navedeno:

– ime in priimek, naslov in davčna številka,
oziroma;
– naziv pravne osebe, njen naslov in

davčna številka;
– namen za katerega se zahtevek vlaga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Zahtevi je treba priložiti:
– obrazec: podatki o upravičencu, ki vla-

ga zahtevek za finančno intervenicjo v kme-
tijstvu;

– originalni račun za nakup podlag in ko-
pijo uvoznega dovoljenja;

– izjavo Kmetijskega inštituta, da je fizič-
na oziroma pravna oseba posadila matič-
njak v skladu s strokovnimi zahtevami Kme-
tijskega inštituta;

– obrazec: podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu, v primeru, če vlagatelj ni upravičenec;

– pooblastilo upravičenca, da lahko vla-
ga zahtevek vlagatelj.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Št. 403-01-637/98 Ob-1600
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56,58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem
polletju 1998 (Ur. l. RS, št. 8/98) ter na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Republike Slovenije v prvem polletju 1998
(Ur. l. RS, št. 87/97)

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

sadovnjakov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se bo

dodeljevala za obnovo sadovnjakov. Sredstva
se bodo dodeljevala za napravo sadovnjaka na
površino, kjer ga do sedaj ni bilo ali na površi-
no, kjer je prej že bil sadovnjak, in sicer za
nasade, v katerih so bile oziroma bodo posaje-
ne sadike v sadilni sezoni jesen 1997/pomlad
1998.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost in imajo stalno prebivališče ozi-
roma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje, določene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov račun.

3. Sredstva iz naslova subvencije za obnovo
sadovnjakov bo MKGP razdelilo med upravičen-
ce do skupne višine, ki bo določena z zakonom
o proračunu Republike Slovenije za leto 1998
na podlagi predhodno sklenjenih pogodb.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasne-
je do 11. junija 1998 na naslov: Poslovno zdru-
ženje prehrane Slovenije, Slovenska c. 54,
Ljubljana, s pripisom: Za razpis - Obnova
sadovnjakov.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Kriteriji za določitev višine subvencije so

navedeni v tabeli Težavnost obnove (priloga II),
ki je sestavni del tega razpisa. Tabela je osnova
za izpolnjevanje obrazca »Vloga za dodelitev
subvencije: Obnova sadovnjaka« (priloga III) in
obrazca »Vloga za dodelitev subvencije: Ob-
stoječi sadovnjak« (priloga IV), ki sta sestavna
dela tega razpisa.

Višina subvencije se izračuna tako, da se
vsota točk, ki jih na podlagi tabele Težavnost

obnove izračuna svetovalna služba, pomnoži z
vrednostjo točke. Predvidena vrednost točke je
4000 SIT. Ministrstvo bo vrednost točke uskla-
dilo glede na razpoložljiva sredstva in število vlog.

Delež subvencije za posamezno obnovo bo
predvidoma znašal 25% od vrednosti investicije
pri obnovi sadovnjaka. Ministrstvo bo delež sub-
vencije uskladilo glede na razpoložljiva sredst-
va in število vlog.

2. Upravičenec ima pravico do subvencije
do največjih gostot sajenja (največje število sa-
dik na hektar), ki so za posamezne sadne vrste
navedene v prilogi I, ki je sestavni del tega
razpisa. Če upravičenec obnavlja sadovnjak z
večjo gostoto sajenja, pridobi subvencijo do
navedenih največjih gostot, preostale stroške
razlike pri sajenju večjega števila sadik/ha pa
nosi pridelovalec sam.

3. Upravičenec ima pravico do subvenije v
primeru, če ima skupaj:

– najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jablanah,
hruškah in breskvah in je najmanjša na novo
obnovljena površina 0,2 ha;

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri oljkah in je
najmanjša na novo obnovljena površina 0,1 ha;

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri ostalih sad-
nih vrstah in je najmanjša na novo obnovljena
površina 0,2 ha.

Pri kompleksni obnovi, se vsota točk pom-
noži z dodatnim faktorjem v višini 1,15.

4. Pri obnovi sadovnjaka morajo biti zasto-
pane sorte sadnih vrst, ki so priporočene za
pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upraviče-
nec uveljavlja subvencijo za sorte, ki niso v
sadnem izboru, če si predhodno pridobi pozi-
tivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za
introdukcijo sorte.

5. Obnova sadovnjaka ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V pri-
meru, da obnova sadovnjaka pomeni tudi po-
seg v prostor v smislu zakona o kmetijskih zem-
ljiščih in predpisov, ki urejajo posege v prostor
(terasiranje in utrjene poti), mora biti obnova v
skladu z občinskim prostorskim planom, posa-
meznik pa mora pridobiti ustrezno dovoljenje
za poseg v prostor (priglasitev del oziroma loka-
cijsko dovoljenje). Če obnova pomeni poseg v
prostor in je obnova na strnjeni površini, ki je
večja ali ennaka 4 ha, mora v skladu z uredbo o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje, upravičenec pred-
hodno izvesti še presojo vplivov na okolje.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za obnovo sa-

dovnjakov mora biti zahtevek vložen na izpol-
njenih obrazcih:

– Obrazec “Vloga za dodelitev subvencije:
Obnova sadovnjaka“ (ta obrazec je skupaj z
navodili za izpolnjevanje sestavni del tega razpi-
sa in objavljen skupaj z njim);

– Obrazec “Vloga za dodelitev subvencije:
Obstoječi sadovnjak“ (ta obrazec je skupaj z
navodili za izpolnjevanje sestavni del tega razpi-
sa in objavljen skupaj z njim).

– Obrazec “Podatki o upravičencu, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu“(originalno izpolnjen) - ta obrazec je na
voljo pri kmetijsko svetovalni službi in na Po-
slovnem združenju prehrane Slovenije.

– Obrazec “Podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kmetijstvu“
v priemru, da vlagatelj ni hkrati upravičenec - ta
obrazec je na voljo pri kmetijsko svetovalni služ-
bi in na Poslovnem združenju prehrane Slove-
nije.

2. Izpolnjenim obrazcem je treba priložiti:
– originalen račun za nakup sadnih sadik ali

overovljeno kopijo računa, z datumom od
1. 10. 1997 do najkasneje 15. 5. 1998, ra-
zen pri ukoreninjenih potaknjencih ameriške
borovnice, kjer so računi lahko datirani od 1. 1.
1997 naprej (posebna vzgoja sadik);

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano par-
celo oziroma delom parcele ter podčrtano par-
celno številko, na kateri bo potekala obnova;

– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega raz-
vidna tudi površina parcele, ali posestni list ozi-
roma overjeno kopijo posestnega lista vključno
z zemljiškoknjižnim izpiskom. Zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne sme biti
starejši od šestih mesecev;

– če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora
poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee
priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča
(najmanj 15 let za breskve, za ostale sadne
vrste najmanj 25 let) in soglasje lastnika, da
dovoljuje obnovo;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju z
občinskim planom (če obnova ne vsebuje po-
sega v prostor) ali izjavo občine, da je obnova v
skladu s prostorskim planom, če je to potreb-
no;

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacijsko
dovoljenje, če gre za poseg v prostor;

– izjava Ministrstva za okolje in prostor, da
je opravljena presoja vplivov na okolje, če ob-
nova pomeni poseg v prostor in je obnova ena-
ka 4 ha ali več.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri

naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del do-
kumentacije za razpis:
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Št. 66/98 Ob-1520
Na podlagi odloka o določitvi pogojev

opravljanja koncesionarnih gospodarskih
javnih služb urejanja in vzdrževanja javnih
prometnih površin, javnih zelenih površin,
javne snage in čiščenja javnih površin ter
izobešanje zastav (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 2/98) objavlja Mestna
občina Velenje

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
gospodarske javne službe javne snage

in čiščenja javnih površin v Mestni
občini Velenje

1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-
na Velenje, Titov trg 1, Velenje, kont. oseba
Andreja Katič, dipl. jur., tel. 063/856-151,
faks 063/854-642.

2. Predmet javnega razpisa: izvajanje
koncesionarne gospodarske javne službe
javne snage in čiščenja javnih površin, ki
obsega nameščanje in izpraznjevanje koš-
kov za odpadke, pometanje ter pranje jav-
nih prometnih površin, struganje in čiščenje
površin ob robnikih, pletje in zatiranje ško-
dljivega rastlinja, odstranjevanje in odvoz od-
padkov z javnih površin, čiščenje in vzdrže-
vanje ter zaščita spomenikov, vodenje kata-
stra in drugih zbirk podatkov.

Obseg in vrsta del bosta natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost del:
20,000.000 SIT na leto.

4. Roki: koncesija se razpisuje za ob-
dobje 5 let, z možnostjo podaljšanja brez
javnega razpisa, vendar največ za 3 leta.
Pričetek del je takoj po podpisu koncesij-
ske pogodbe, predvidoma v juniju 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponudbena cena, reference pri iz-
vajanju razpisanih del, kadrovska usposob-
ljenost in tehnična opremljenost ponudnika,
indeksi podražitev storitev za obdobje izva-
janja koncesije (1999–2003), finančno sta-
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nje ponudnika, koncept opravljanja obrav-
navane javne službe; ostale ugodnosti po-
nudnika.

6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 5. 1998, do
12.45, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, prevzemnica Ja-
nja Kastelic, pravna služba, nadpritličje, so-
ba št. 15, tel. 063/856-151, faks
063/854-642.

7. Naslov in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1998,
ob 13. uri, na Mestni občini Velenje, Titov
trg 1, Velenje, v sejni sobi Urada za javne
gospodarske zadeve v IV. nadstropju.

Odpiranje bo vodila Marija Tekavec.
8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje do 15. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo na Mestni občini Velenje, Titov
trg 1, Velenje, nadpritličje, soba št. 15, med
8. in 12. uro, vsak delovnik. Kont. oseb je
Janja Kastelic, pravna služba, tel.
063/856-151, faks 063/854-642.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 4. 1998, za 10.000 SIT. Način pla-
čila je virmansko nakazilo na ŽR št.
52800-630-10152, Mestna občina Vele-
nje, pred dvigom razpisne dokumentacije.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Mariji

Tekavec, s.p., dipl. inž. gradb., Biro »M«,
Lipa 27, Velenje, tel./faks 063-855-422,
od 7. 4. 1998 do 30. 4. 1998, med 7. in
8.30, ob delovnikih.

Mestna občina Velenje

Št. 6/98 Ob-1596
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-

venska 50, Ljubljana (v nadaljnjem: MZT), na
podlagi 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o
pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
za subvencioniranje nakupa raziskovalne
opreme (Ur. l. RS, št. 14/94) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje nakupov
raziskovalne opreme v letih

1998/1999 (Paket 10).
Program obsega

subvencioniranje nakupov raziskovalne
opreme, katerih nabavna vrednost

enote na dan javnega razpisa presega
10.000 ECU v tolarski protivrednosti

Na javni razpis se lahko prijavi domača
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
opravljanje raziskovalne dejavnosti in izpol-
njuje pogoje, določene z zakonom o razi-
skovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

Delež sredstev MZT pri izvajanju tega
programa znaša največ do 75% nabavne
vrednosti za enoto raziskovalne opreme.

Izbor subvencioniranja nakupov razisko-
valne opreme se opravi v skladu z merili, ki
jih določa pravilnik o pogojih in metodologiji
izbiranja predlogov za sofinanciranje naku-
pa raziskovalne opreme (Ur. l. RS, št.
14/94):

– reference (znanstveno-raziskovalni in
raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter
-raziskovalne skupine,

– sodelovanje v mednarodnih projektih
ali programih oziroma v drugih oblikah med-
narodnega sodelovanja,

– pomen nakupa potrebne raziskovalne
opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja,

– pomen opreme za infrastrukturo razi-
skovalnega področja, področij ali ved,

– pomen raziskovalne opreme za uvaja-
nje sodobnih tehnologij v Republiko Slove-
nijo,

– primernosti in ustreznosti potrebne ra-
ziskovalne opreme z vidika varstva okolja,
zdravja, življenja in premoženja,

– primernost in ustreznost izbora potreb-
ne raziskovalne opreme s tehničnega, eko-
nomskega in eksploatacijskega vidika,

– združljivost ter vključljivost raziskoval-
ne opreme v obstoječo raziskovalno infra-
strukturo,

– predvidena izkoriščenost raziskovalne
opreme in njena razpoložljivost,

– delež lastne udeležbe za nakup razi-
skovalne opreme,

– pomen raziskovalne opreme za politi-
ko razvoja znanosti in tehnologije v Republi-
ki Sloveniji.

Vrstni red meril ne pomeni njihove priori-
tete.

Vloge naj vsebujejo izpolnjen prijavni
obrazec (glej zadnji odstavek tega razpisa)
z naslednjimi prilogami:

1. opis funkcionalnih lastnosti in tehnič-
ne podatke (vključno s podatki ali gre za
novo opremo, dopolnitev ali rekonstrukcijo)

2. mnenje prijavitelja o:
– nakupu potrebne raziskovalne opreme

z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvoj-
nih ciljev, vede in raziskovalnega področja,

– primernosti in ustreznosti potrebne ra-
ziskovalne opreme z vidika varstva okolja,
življenja in premoženja,

– izboru potrebne raziskovalne opreme
s tehničnega, ekonomskega in eksploata-
cijskega vidika ter z vidika sodobnosti.

3. predinvesticijski elaborat za opremo,
ki na dan objave javnega razpisa presega
vrednost 150.000 ECU v tolarski protivred-
nosti.

v skladu z razpisom in navodili.
Pisne vloge z vso potrebno dokumenta-

cijo in z oznako “ne odpiraj - vloga za javni
razpis za subvencioniranje nakupov razisko-
valne opreme” morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana.

Vloga mora prispeti v vložišče Ministrstva
za znanost in tehnologijo ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 10. junija
1998 do 15. ure.

V roku dostavljene vloge bo odprla komi-
sija za odpiranje vlog dne 18. junija 1998.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 30 dni po sprejetju nacio-
nalne liste subvencioniranja nakupov razi-
skovalne opreme.

Prijavne obrazce ter navodila lahko dobi-
te na internet-u http://www.mzt.si pod ru-
briko “Tekoči in načrtovani razpisi v letu
1998” od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS dalje.

Št. 211/98 Ob-1496
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Slovenska 50, Ljubljana, organizira izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
ter v ta namen na podlagi 27. člena zakona
o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
ter na podlagi pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94, št. 53/95 in št.
1-3/98) objavlja

razpis
za financiranje podiplomskega študija

in raziskovalnega usposabljanja mladih
raziskovalcev

1. Naročnik in predmet razpisa: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana, razpisuje financiranje
podiplomskega študija in raziskovalnega us-
posabljanja mladih raziskovalcev v letu
1998.

2. Pogoji
Kandidate za mlade raziskovalce prijavi-

jo na razpis raziskovalne skupine-organiza-
cijske enote visokošolskih in drugih zavo-
dov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in
izvajajo vsaj en raziskovalni projekt, ki ga
(so)financira ministrstvo ter raziskovalne
skupine tuje pravne osebe, ki so jo v za-
mejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v nji-
hovi večinski lasti in je nacionalnega pome-
na za ohranjanje Slovencev v zamejstvu (v
nadaljevanju: raziskovalna skupina).

I. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna
skupina v usposabljanje

a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti državljan Republike Sloveni-

je ali Slovenec brez slovenskega držav-
ljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije,

2. mora imeti visoko strokovno izobraz-
bo ustrezne smeri in biti vpisan na podi-
plomski študij, oziroma izjaviti, da bo vpisal
podiplomski študij v šolskem letu
1998/1999,

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva),

4. starost do 28 let za magistrski oziro-
ma enovit doktorski študij in do 31 let za
doktorski študij v primeru, da ima kandidat
že opravljen magisterij.

Prednost bodo imeli kandidati vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti.

b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma

zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 15. sep-
tembra 1998),

3. okvirni program študijskega in razisko-
valnega usposabljanja,

4. pregled raziskovalnih projektov, ki jih
izvaja raziskovalna skupina,

5. potrdilo visokošolskega zavoda o vpi-
su na podiplomski (doktorski) študij/izjavo
kandidata o nameravanem vpisu,

6. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slo-
venskega porekla,

7. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
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uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94 in 53/95);

c) merila za ocenjevanje vlog za financi-
ranje:

– ocena dodiplomskega študija,
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

skupine, izvajalke usposabljanja,
– dosedanje izvrševanje obveznosti mla-

dih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– prekinitve usposabljanja oziroma neiz-

polnjevanje pogodbenih obveznosti,
– zaposlitev mladih raziskovalcev po za-

ključnem usposabljanju;
d) čas financiranja usposabljanja glede

na vrsto usposabljanja:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat brez

magisterija) do štirih let.
II. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna

skupina za doktorsko usposabljanje v tujini
a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti državljan Republike Slove-

nije,
2. mora imeti visoko strokovno izobraz-

bo ustrezne smeri oziroma opravljen magi-
sterij,

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva);

4. starost praviloma do 28 let
b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma

zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 15. sep-
tembra 1998),

3. program študija in usposabljanja v tu-
jini na področju potrebnem vitalizacije,

4. podatke o instituciji in kvalificiranosti
tujega mentorja,

5. izjavo predlagatelja vloge za financira-
nje, da je zainteresiran za zaposlitev mlade-
ga raziskovalca po opravljenem doktoratu v
tujini, predvidene raziskovalne zadolžitve
mladega raziskovalca po vrnitvi ter zagotovi-
lo predlagatelja vloge za financiranje glede
potrebne opreme in druge infrastrukture, ki
bo omogočala popolno izrabo in prenos v
tujini pridobljenega znanja,

6. dokazilo o sprejemu kandidata na
doktorski študij,

7. potrdilo o slovenskem državljanstvu,
8. izjavo kandidata, da se lahko osebni

podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94 in 53/95);

c) merila za ocenjevanje vloge za finan-
ciranje:

– dosedanji študijski in raziskovalni re-
zultati kandidata,

– ocena programa usposabljanja,
– zagotovilo, da v Sloveniji ni ustreznih

možnosti za dokončanje doktorata znanosti
zaradi pomanjkanja ustreznih mentorjev ali
raziskovalne opreme.

3. Prijavne obrazce za obe obliki uspo-
sabljanja z navodili lahko ponudniki dvigne-
jo vsak delovni dan med 7. in 16. uro pri
vratarju Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Ljubljana, Slovenska 50. Informacije da-
je Marta Sluga vsak torek, sredo in četrtek
med 10. in 14. uro osebno ali po telefonu
13-11-107, int. 311.

4. Vloge za financiranje morajo biti od-
dane na predpisanih obrazcih, skladno z
navodili in v dveh izvodih.

5. Ovojnica z vlogo za financiranje mora
z oznako: Razpis za izbiro mladega razisko-
valca, prispeti na naslov: Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te po-
šiljke, do vključno 1. junija 1998.

Nepravočasno prispelih vlog za financi-
ranje, ministrstvo ne bo obravnavalo.

6. Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnih
teles opravilo ocenitev vlog za financiranje
in sprejelo sklep o izboru kandidatov, kate-
rim bo financiralo podiplomski študij oziro-
ma raziskovalno usposabljanje. O izbiri bo-
do ponudniki obveščeni v 45 dneh od za-
ključka razpisa. Začetek financiranja bo
predvidoma možen s 1. oktobrom 1998, za
kandidate, ki so že vključeni v podiplomski
študij, pa eventuelno po sprejetju proraču-
na za letošnje leto.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 5/98 Ob-1597
Ministrstvo za znanost in tehnologijo v

skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilni-
kom o nagradah in priznanjih Republike Slo-
venije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur.
l. RS, št. 23/97) objavlja

razpis priznanj
ki jih podeljuje ministrstvo za znanost

in tehnologijo v letu 1998
I. Podelitev priznanja Ambasador Repub-

like Slovenije v znanosti
Priznanje se podeljuje posameznikom,

ki so s svojim raziskovalnim delom in dejav-
nostjo v mednarodnih strokovnih združenjih
dosegli največjo mednarodno odmevnost
znanstvenega dela in nastopanja zunaj ožjih
strokovnih krogov in s tem prispevali k po-
večanju mednarodne uveljavitve Republike
Slovenije.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
pri svojih odločitvah upoštevalo naslednje
splošne kriterije:

– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih

znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini,
– vabljena predavanja na uglednih usta-

novah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih

oziroma tujih projektih ipd.
II. Podelitev priznanja za raziskovalne do-

sežke, s katerimi se utrjuje in razvija identi-
teta Slovencev in Slovenije

Priznanje se podeljuje posameznikom, ki
so s svojim raziskovalnim delom, zlasti na
področju slovenskega jezika, literature, na-
rodopisja, arheologije, zgodovine in preuče-

vanja slovenskega umetnostnega in znanstve-
nega ustvarjanja in slovenskega prostora pri-
pomogli k utrjevanju identitete Slovenije in
pri tem dosegli tudi mednarodni odmev.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
pri svojih odločitvah upoštevalo naslednje
splošne kriterije:

– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,

– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih sre-

čanjih.
Strokovno utemeljene pobude in pred-

loge za obe priznanji morajo prispeti v zapr-
tih kuvertah in v enem izvodu na Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Sloven-
ska c. 50 (z oznako za podelitev priznanja)
najkasneje do 8. maja 1998. Dodatne in-
formacije dobite pri M. Bertoncelj, tel.
302-926.

Priznanja iz I. in II. točke tega razpisa
bodo podeljena predvidoma junija 1998.

Št. 7/98 Ob-1598
Na podlagi sporazuma o kulturnem so-

delovanju med Republiko Slovenijo in Kra-
ljevino Nizozemsko, zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Slovenska 50, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih študijskih
bivanj in

krajših raziskovalnih štipendij
v okviru znanstvenega sodelovanja

s Kraljevino Nizozemsko
v letu 1998

1. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in nizozemskih razisko-
valcev in sicer krajših študijskih obiskov s
trajanjem 5 dni (5 obiskov) ter krajših razi-
skovalnih štipendij s trajanjem 1 mesec (2
štipendiji).

2. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91),

– predlogi se morajo navezovati na pro-
jekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja, financirane v okviru nacionalnega pro-
grama (Ur. l. RS, št. 8/95), ali na odobrene
mednarodne projekte,

– merili za izbiro sta kvaliteta predloga
programa in recipročnost financiranja izme-
njav.

3. Čas izvajanja izmenjave študijskih bi-
vanj je v drugi polovici koledarskega leta
1998.

4. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je september 1998.

5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 2,000.000 SIT.

6. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– temo študijskega bivanja;
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– podatke o prijavitelju (kratek življenje-
pis, seznam objavljenih publikacij);

– predlog programa študijskega bivanja
in termina realizacije;

– vabilo nizozemskega partnerja;
– izpolnjen formular nizozemske organi-

zacije NUFFIC.
Prijavna dokumentacija mora biti priprav-

ljena v slovenskem in v angleškem jeziku, z
izjemo formularja NUFFIC, ki ga kandidat
izpolni v angleškem jeziku.

7. Vloge morajo prispeti v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo do vključno
30. aprila 1998 do 12. ure.

8. Pravočasne vloge bo odprla komisija
za odpiranje vlog.

9. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na Sloven-
ski 50, Ljubljana (sejna soba), dne 4. maja
1998 ob 11. uri.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-nizozemskega sodelovanja
v letu 1998” morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Petja Stanov-
nik, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana, Slovenija.

12. Razpisno dokumentacijo lahko kan-
didati dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel. 131-11-07 (kontaktna oseba Petja
Stanovnik).

13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Petji Stanovnik.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-1590
Družba Net Trade, podjetje za medna-

rodno špedicijo , trgovino in storitve, d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Letališka 33, vpisana
v registru družb Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani, št. vložka 1/16432/00, v skladu s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah objavlja

zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe

za 8,087.579,20 SIT, tako da znaša os-
novni kapital družbe sedaj 1,500.000 SIT.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo upnike druž-
be, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapita-
la družbe.

Net Trade, d.o.o.
direktor

Ob-1591
Družba Adriasac, Proizvodnja industrij-

skih vreč in upogljive embalaže, d.o.o., An-
hovo, Vojkova 1, ki je vpisana v register
gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, št. vl. 1/02836/00, v skladu

z določili 454. člena zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z dne 26. 2. 1998.
Osnovni kapital družbe v višini

624,478.272,90 SIT se zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
524,478.272,90 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti ozi-
roma vrne družbenikom v sorazmerju z nji-
hovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo upnike druž-
be, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslov: Vojkova 1, Anhovo, in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapita-
la.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.

Adriasac, d.o.o., Anhovo
direktor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-1491
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Elkop Koper, začasna uprava in za-
časni nadzorni svet vabijo delničarje na

1. sejo skupščine
delniške družbe Elkop Koper,

ki bo 12. 5. 1998, ob 12. uri, na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

Začasna uprava otvori skupščino delniš-
ke družbe in ugotovi, da je sklepčna.

2. Izvolitev predsednika skupščine in po-
trditev notarja za sestavo notarskega zapi-
snika.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik skupščine in potrdi notar za se-
stavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev z dnevnim redom skupšči-
ne.

Predsednik skupščine seznani skupšči-
no z dnevnim redom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v besedilu, kot ga
predlaga začasna uprava.

5. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se informacijo
o poteku lastninskega preoblikovanja.

6. Seznanitev skupščine z delom zača-
snega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo začasnega nadzornega sveta.

7. Seznanitev z rezultati poslovanja od
leta 1993 do konca leta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja od leta 1993 do konca
leta 1997.

8. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja za leto 1998, po predloženem predlo-
gu.

9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in začasne uprave.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
nadzornega sveta in začasno upravo.

10. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvolijo predlagani člani.
11. Imenovanje novih članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina izvoli nove

člane uprave v skladu s predlogom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki se bodo udeležili skupščine, mo-
rajo svojo udeležbo prijaviti najmanj tri de-
lovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.

Delničarji lahko teden dni po objavi skli-
ca skupščine podajo družbi predloge za do-
polnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov.

Predlogi morajo biti pisni in razumno ute-
meljeni.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sovi, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev.

V primeru neuspešnega sklica skupšči-
ne bo ponovna seja skupščine istega dne v
istem prostoru in z istim dnevnim redom
eno uro kasneje, v tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Elkop, d.d.
začasna uprava

in začasni nadzorni svet

Št. 5/98 Ob-1492
Uprava delniške družbe Slovenijales

DRF, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, na pod-
lagi 283. člena ZGD in 15. člena statuta
družbe sklicuje

11. sejo skupščine
delničarjev Slovenijales DRF, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v torek, 5. maja 1998, ob 12. uri, v

sejni sobi PPC Slovenijales 106/I, Dunaj-
ska 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčno-
sti:

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predloga sklepov:
a) ugotovi se udeležba in sklepčnost

skupščine,
b) skupščina Slovenijales DRF, d.d., po-

trjuje predsednika, verifikacijsko komisijo in
notarja za 11. sejo skupščine v skladu s
predlogom uprave družbe.

2. Pregled realizacije sklepov 10. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF,
d.d.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo direk-
torja družbe o realizaciji sklepov 10. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF,
d.d.
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3. Obravnava in potrditev zaključnega ra-
čuna družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenijales DRF, d.d., sprejema poročilo
direktorja družbe o poslovanju družbe v letu
1997 in potrjuje zaključni račun družbe za
leto 1997.

4. Obravnava in potrditev predloga skle-
pa o razporeditvi izkazanega dobička za le-
to 1997.

Predlog sklepa: izkazani dobiček druž-
be za leto 1997 se nameni za pokrivanje
izgube iz preteklih let.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut druž-

be v skladu s predlogom uprave družbe.
Potrjene spremembe statuta se vključijo

v njegov čistopis.
6. Razrešitev dosedanjega in imenova-

nje novega nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 31. členom

statuta družbe se razreši dosedanji in ime-
nuje nov nadzorni svet družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
3 dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno.

V primeru, da skupščina ob prvem sklicu
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje do-
loči za 12.30 istega dne.

Slovenijales DRF, d.d.
uprava družbe

Ob-1493
Na podlagi 16. člena statuta Factor ban-

ke in sklepov upravnega odbora z dne 23.
3. 1998 sklicuje upravni odbor

9. sejo zbor banke
Factor banke, d.d.,

ki bo v četrtek, 7. maja 1998, ob 13.
uri, v prostorih Factor banke, d.d., Železna
c. 16, Ljubljana, sejna soba, V. nadstropje.

Dnevni red:
1. Predlog imenovanja predsednika zbo-

ra, verifikacijske komisije, preštevalca gla-
sov in notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlog o imenovanju organov zbora ban-
ke, verifikacijske komisije, preštevalca gla-
sov in notarja.

2. Poročilo o poslovanju za l. 1997.
2.1. Poročilo o revidiranju poslovanja za

l. 1997.
2.2. Poročilo direktorja o poslovanju v

l. 1997.
2.3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepov: zbor banke prejme po-

ročilo o revidiranju poslovanja za leto 1997
in poročilo direktorja o poslovanju za leto
1997.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997, ki
znaša 156,818.338,02 SIT, se razporedi:

60,000.000 SIT za izplačilo dividend,
96,818.338,02 SIT v rezervni sklad ban-

ke.
Dividende v znesku 8.000 SIT na delni-

co bruto, se delničarjem izplačajo najka-
sneje do 31. 5. 1998. Dividende za l. 1997
se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v knji-
go delničarjev na dan sprejema tega sklepa
na zboru banke.

4. Ugotovitev neto dolžnikov Factor ban-
ke, d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja,
da nobeden od članov upravnega odbora in
nadzornega odbora ni predstavnik neto dolž-
nikov banke.

5. Načrt poslovanja Factor banke, d.d.,
v l. 1998.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme na-
črt poslovanja Factor banke, d.d., v l. 1998.

6. Predlog za določitev sejnin upravne-
ga in nadzornega odbora.

Predlog sklepov:
1. zbor banke potrjuje sejnine, ki so

bile izplačane članom in predsednikoma
upravnega in nadzornega odbora za leta
1995, 1996 in 1997, v višini, določeni s
sklepom 4. seje zbora banke,

2. fiksni del sejnine članom upravne-
ga in nadzornega odbora se s 1. 1. 1998
poveča na 2.400 DEM v tolarski protivred-
nosti, predsednikoma upravnega in nadzor-
nega, članom pa na 1.200 DEM v tolarski
protivrednosti. Sejnine za udeležbo na po-
samezni seji ostajajo nespremenjene v viši-
ni, kot je bila določena s sklepom 4. seje
zbora banke.

7. Predlog imenovanja revizorja za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje družba Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana.

8. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe na zboru banke imajo

delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev
najmanj pet delovnih dni pred datumom za-
sedanja zbora banke in ostanejo vpisani do
konca seje.

Verifikacija pooblastil delničarjev bo po-
tekala 15 minut pred začetkom zbora ban-
ke.

Factor banka, d.d.
predsednik upravnega odbora

Št. 6/98 Ob-1494
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe sklicujeva

3. skupščino
Koplast, plastični izdelki, d.d.,

Tovarniška 2, Slovenske Konjice,
ki bo v petek, 15. 5. 1998, ob 17. uri,

na sedežu podjetja v Slovenskih Konjicah,
Tovarniška 2, pisarna direktorja družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

s predlogom delitve dobička.
Direktor družbe, kot uprava, predlaga k

posameznim točkam dnevnega reda nasled-
nje sklepe:

Sklep k točki 1:
a) direktor družbe otvori skupščino in

ugotovi sklepčnost,
b) skupščina izvoli predsednika skupšči-

ne, notarja in zapisnikarja.
Sklep k točki 2:
a) skupščina sprejme letno poročilo za

leto 1997,
b) čisti dobiček iz leta 1997 se razdeli

po predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, Tovarniška 2,
vse delovni dni, od 11. do 12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen pri
upravi družbe v roku 7 dni po objavi tega
vabila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine pisno prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo na skupščini.

Vsaka glasovalna delnica daje delničarju
en glas.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Glasovalno pravico
lahko uresničuje torej tisti delničar oziroma
zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti za-
stopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine prijavil svojo udeležbo na
skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebo-
vati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in
priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis ter žig pooblastitelja. Vsa predlože-
na pooblastila so do konca skupščine druž-
be na vpogled pri notarju.

V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru eno uro pozneje.

Na ponovljenem zasedanju bo skupšči-
na družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Vljudno vabljeni!
Koplast, d.d.,

Slovenske Konjice
predsednik nadzornega sveta

Št. 19/98 Ob-1495

Kompas Bled, Turistično podjetje, d.d.,
Bled, objavlja

7. redno skupščino delničarjev

ki bo v petek, 8. maja 1998, ob 14. uri,
v hotelu Park na Bledu.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovi-

tev sklepčnosti.
Predlog: predsedujoči je po statutu di-

rektor podjetja.
Verifikacijska komisija.
Zapisničar: po zakonu notar Stane Krai-

ner.
O predlogu glasuje skupščina z javnim

glasovanjem.
2. Poslovanje družbe v letu 1997, za-

ključni račun in poslovno poročilo.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni ra-

čun družbe in poslovno poročilo.
3. Razdelitev dobička družbe.
Predlog sklepa: polovica dobička gre v

rezervni sklad, druga polovica se ne razpo-
redi.

4. Formiranje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: formira se sklad lastnih

delnic do višine 10% vseh izdanih.
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5. Poslovni plan družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan

za leto 1998.
Delničar, ki bi želel predlagati razširitev

dnevnega reda, lahko svoj pismeni predlog
za obravnavo in predlog sklepa pošlje upra-
vi najmanj 3 dni pred skupščino, le-ta bo
odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.

Priložena gradiva: izkaz uspeha, bilanca
stanja, izkaz uporabe dobička, cilji poslov-
ne politike, analitični komentar 1997.

Evidentiranje začne ob 13. uri, v hotelu
Park (4. nadstropje).

Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb-
no izkaznico in potrdilom o vpisu v držav-
ljanstvo RS. Pravne osebe morajo prezenti-
rati: izvod iz registracije, matično številko,
dokazilo o lastništvu delnic.

Prosimo vse delničarje, da s svojo pri-
sotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.

Kompas Bled, d.d.
uprava

Ob-1551
Začasna uprava družbe na predlog del-

ničarja in ob soglasju začasnega nad-
zornega sveta na podlagi 7.3 člena statuta
družbe in v skladu z določili zakona o gos-
podarskih družbah sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Bonboniera, trgovina

in gostinstvo, d.d., Cankarjevo
nabrežje 11, Ljubljana,

ki bo v četrtek, 7. maja 1998, ob 9.30, v
tretjem nadstropju na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Cankarjevo nabrežje 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in prisotnost notarja ter se izvoli-
jo organi skupščine: predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.

2. Letno poročilo za leto 1996 in 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe za leto 1996 in 1997.
3. Razporeditev rezultatov poslovanja v

letih 1993–1997.
Predlog sklepa:
Ugotovljena izguba v letu 1994 je bila

pokrita v breme izrednih odhodkov v letu
1995.

Ugotovljeni dobiček družbe s pripada-
jočo revalorizacijo v letu 1993, 1995, 1996
ter v letu 1997 v skupnem znesku
14,989.409,90 SIT se na dan 1. 1. 1998
razporedi v rezerve družbe v znesku
7,589.409,90 SIT, znesek 7,400.000 SIT
pa ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: imenuje se finančni revi-

zor družbe za leto 1998 – revizijska družba
RFR Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta v pred-
lagani obliki.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je članom začasnega nad-
zornega sveta družbe s sklicem prve skupš-
čine potekel mandat in se zato razrešijo.

Skupščina izvoli člane nadzornega sveta
kot predstavnika delničarjev: mag. Tomaž
Mencinger in Jordan Eržen.

7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini: 250
DEM oziroma 350 DEM za predsednika v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Gradivo za skupščino družbe, s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih spre-
memb statuta, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Bonboniera, d.d., Cankarje-
vo nabrežje 11, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

Prosimo delničarje oziroma njihove za-
stopnike in pooblaščence, da udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce prijavijo začasni upravi družbe v roku
treh dni pred zasedanjem skupščine. Poob-
laščenci naj hkrati s prijavo pošljejo tudi
pisna pooblastila.

Pravico udeležbe na skupščini družbe in
glasovalno pravico lahko uresničijo delni-
čarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinš-
ko depotni družbi oziroma njihovi zastopniki
in pooblaščenci. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu, in sicer na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
ali ob sklicu predloženo družbi.

Kolikor ob prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponov-
no zasedanje skupščine isti dan, in sicer ob
12. uri, na istem kraju, z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Bonboniera, d.d., Ljubljana

začasna uprava

Ob-1587
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c. 14,

Ljubljana, na podlagi 10.2. točke družbene
pogodbe, uprava družbe sklicuje

4. zasedanje skupščine družbenikov,

ki bo v četrtek, 16. aprila 1998, ob 12.
uri, na sedežu družbe, Železna c. 14, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti.

2. Imenovanje dveh članov verifikacijske
komisije in zapisnikarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje dva člana verifikacijske komisije in
zapisnikarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1997 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga raz-
poreditve dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ugoto-
vi in sprejme predlagano razporeditev do-
bička v predloženi vsebini.

5. Obravnava in sprejem sprememb
družbene pogodbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe družbene pogodbe v pred-
loženi vsebini.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se predlagani

član nadzornega sveta.
7. Izvolitev novega člana nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

čas do izteka mandata izvoli predlagani kan-
didat.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je družbenikom na vpogled v
oddelku za pravne, kadrovske in splošne
zadeve družbe, vsak delovni dan od 13. do
15. ure.

Verifikacijska komisija bo 15 minut pred
pričetkom skupščine družbenikom oziroma
pooblaščencem razdelila glasovnice, in jih
vpisala v seznam prisotnih.

Nasprotni predlog na točke dnevnega
reda mora biti utemeljen, vsebinsko jedrnat
in mora biti predložen direktorju družbe v
roku štirih dni od prejema vabila. Če skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
zasedanje skupščine naslednji dan ob isti
uri in v istih prostorih, skupščina pa bo ve-
ljavno odločala ne glede na število prisotnih
družbenikov.

ČZD Kmečki glas
direktor družbe

Ob-1535
Na podlagi 31. člena statuta družbe Ona

On Consulting, podjetje za finančno poslov-
ne storitve in svetovanje, Ljubljana, Središ-
ka 21, uprava družbe sklicuje

1. redno skupščino delničarjev družbe,

ki bo v soboto, 9. 5. 1998, ob 16. uri, v
prostorih Poslovnega centra Hermes Soft-
lab, Ljubljana, Litijska 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa: za nadzornika glasova-

nja se izvoli Lampe Helena.
4. Informacija in odločanje za sklenitev

poravnave o domnevnem oškodovanju druž-
bene lastnine.

Predlog sklepa: odobri se sklenitev po-
ravnave v postopku domnevnega oškodo-
vanja družbene lastnine v skladu s predlo-
ženim besedilom predloga poravnalne po-
godbe.

5. Sprememba imena firme.
Predlog sklepa: firma družbe odslej gla-

si: Consulting, d.d., podjetje za finančno
poslovne storitve in svetovanja. Skrajšana
firma družbe odslej glasi: Consulting, d.d.

6. Informacija o poslovanju družbe v le-
tih 1993, 1994, 1995, 1996 in 1997 ter
sprejem poročil o poslovanju.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letih 1993,
1994, 1995, 1996 in 1997.

Čisti dobiček po računovodskih standar-
dih iz leta 1993 v višini 896.101,84 SIT
ostane nerazporejen.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 3. 4. 1998 / Stran 2943

Čisti dobiček iz leta 1994 v višini
60.135,45 SIT ostane nerazporejen.

Čisti dobiček iz leta 1995 v višini
690.918,42 SIT ostane nerazporejen.

Čisti dobiček iz leta 1996 v višini
623.787,83 SIT ostane nerazporejen.

Čisti dobiček iz leta 1997 v višini
55.758,57 SIT ostane nerazporejen.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje bi-
lance družbe.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizijska hiša ECUM RRF, d.o.o.

Gradiva so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 21, vsak
delovni dan po objavi, od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali njihovi pooblaščenci, ki morajo
imeti notarsko overjeno pooblastilo.

Dvorana, v kateri bo zasedanje poteka-
lo, bo odprta 45 minut pred začetkom zase-
danja skupščine. Udeleženci se ob prihodu
na zasedanje izkažejo z vabilom ter osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom in s podpisom na seznam udele-
žencev potrdijo svojo prisotnost na skupšči-
ni ter prevzem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine 30. 5. 1998
ob isti uri v istem prostoru. Skupščina bo na
ponovljenem zasedanju veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
kapitala družbe.

Ona On Consulting, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-1508
Emona Merkur, trgovina na drobno, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 130, uprava Emone
Merkur, d.d., vabi delničarje na

6. redno skupščino,

ki bo v četrtek, 7. maja 1998, ob 12.
uri, v veliki sejni dvorani v 1. nadstropju
poslovne stavbe Emone na sedežu družbe
v Ljubljani, Šmartinska 130.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Anton Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita Mateja
Stanič Rudolf in Simon Beravs.

2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Poroča začasni direktor družbe mag.
Franc Rutar.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: sprejme se letno poročilo uprave za
leto 1997 v predloženem besedilu.

4. Delitev dobička za poslovna leta 1993
do 1997.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji

sklep:
Čisti dobiček družbe Emona Merkur,

d.d., Ljubljana, iz let 1993, 1994 in 1995 v
skupni višini 179,923.868,56 SIT se v ce-
loti razporedi za dividende.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, iz leta 1996 v višini
138,752.631,44 SIT se razporedi za divi-
dende.

Izhajajoč iz prvega in drugega odstavka
tega sklepa znaša bruto dividenda na delni-
co 1.500 SIT in jo bo družba izplačala naj-
kasneje do 7. 7. 1998.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, iz leta 1996 v višini
12,279.048,78 SIT ostane nerazporejen.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, iz leta 1997, v višini
128,863.042,50 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe
Emona Merkur, d.d., Ljubljana, iz obdobja
od leta 1993 do vključno leta 1997 v skup-
ni višini 54,952.561 SIT ostane nerazpore-
jena.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Z iztekom dne 7. 5. 1998, na katerega
je sklicana skupščina, preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta. Zato za-
časni nadzorni svet predlaga naslednje skle-
pe:

5.1 Ugotovi se, da z dnem 7. 5. 1998
preneha mandat članom začasnega nadzor-
nega sveta, in sicer: Janezu Marnu, Radu
Kvasu, Ivanki Krobot in Ivi Butinar.

Ugotovi se, da je svet delavcev v začasni
nadzorni svet izvolil:

Marjano Kovačič, z mandatom od 23. 3.
1998 do vključno 23. 3. 2002,

Darka Jurčeviča, z mandatom od 23. 3.
1998 do vključno 23. 3. 2002.

5.2 V nadzorni svet se izvoli Ljubo Peče,
z mandatom od 8. 5. 1998 do vključno 8.
5. 2002.

5.3 V nadzorni svet se izvoli Viktor Ža-
kelj, z mandatom od 8. 5. 1998 do vključno
8. 5. 2002.

6. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina določa plačilo za delo v nad-
zornem svetu v obliki sejnine, in sicer za člana
nadzornega sveta v tolarski protivrednosti 200
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila in za predsednika v tolarski proti-
vrednosti 400 DEM po navedenem tečaju.
Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki se jo je
član oziroma predsednik udeležil in/ali zanjo
oddal pooblastilo za glasovanje.

7. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 1998, imenuje družba revizij-
sko družbo P & S Revizija, Podjetje za revi-
diranje, računovodstvo in finance, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo eno uro pred začet-
kom seje. Identiteto izkažejo z osebno iz-
kaznico ali drugo ustrezno javno listino s
sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaš-
čenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih pod točkami 1. do 7. dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1997 z mnenjem začasnega nadzornega
sveta o uporabi dobička in letnem poročilu
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od vključno 3. 4. 1998
do 7. 5. 1998, v tajništvu družbe, v 7. nad-
stropju poslovne stavbe Emona, Ljubljana,
Šmartinska 130, med 10. in 13. uro.

Emona Merkur, d.d.
Ljubljana

začasni direktor

Št. 24/98 Ob-1511
Uprava delniške družbe Vodnogospodar-

ski biro Maribor, d.d., na podlagi 7.3. točke
statuta in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje

3. zasedanje skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor, d.d.,
ki bo v torek, 5. maja 1998, ob 10. uri,

na sedežu družbe v Mariboru, Glavni trg
19/c, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

imenujejo predlagani predsednik, dva pre-
števalca glasov in notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1997 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razporeditev dobička za leto
1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno
in vsebovati mora splošne podatke o poob-
lastitelju in pooblaščencu ter podpis poob-
lastitelja. Gradivo za skupščino bo na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva
objave sklica dalje pa do vključno na dan
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: VGB Mari-
bor, Glavni trg 19/c, Maribor.

VGB Maribor, d.d.
uprava

Ob-1621

Na podlagi 27. in 28. člena statuta del-
niške družbe Exoterm Kranj, d.d., sklicujem
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1. redno sejo skupščine
družbe Exoterm Kranj, d.d.,

ki bo 7. 5. 1998, ob 12. uri, v prostorih
družbe Exoterm Kranj, d.d.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
imenujejo naslednji organi skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
mag. Iztok Purič;

– za preštevalko glasov se imenuje Jana
Potočnik;

– skupščino se seznani, da seji prisos-
tvuje notar Vojko Pintar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
potrdi predlagani dnevni red 1. seje skupš-
čine Exoterm Kranj, d.d.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v bese-
dilu, kot ga je predlagala začasna uprava.

4. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta je
bila skupščina seznanjena s poročilom za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe, ki se vzame na znanje.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
Iteo Revizija, d.o.o., Ljubljana.

6. Seznanitev s poslovanjem v letih
1993, 1994, 1995 in 1996, sprejem po-
slovnega poročila za leto 1997 in sklepanje
o pokrivanju izgube ter delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta je
bila skupščina seznanjena s poslovanjem
družbe v poslovnih letih 1993, 1994, 1995
in 1996 ter sprejema letno poročilo za leto
1997 in sklep o kritju izgube iz leta 1996 v
višini 72,976.830,17 SIT o revalorizacij-
skem popravku izgube v višini
6,859.822,04 SIT iz nerazporejenega pre-
nesenega dobička iz prejšnjih let v znesku
2,442.346,93 SIT in revalorizacijskem po-
pravku dobička iz prejšnjih let v višini
875.814,71 SIT. Razlika v višini
76,518.490,57 SIT se bo pokrivala iz reva-
lorizacijskega popravka rezerv družbe. Do-
biček iz leta 1997 v znesku 12,175.540,22
SIT se zadrži kot nerazporejeni dobiček.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za člana nadzornega
sveta imenujeta mag. Mitre Koliševski in Ru-
dolf Capuder, dipl. ek. Skupščina je sezna-
njena, da je v nadzornem svetu predstavnik
sveta delavcev Miro Tepina, inž.

8. Sklepanje o določitvi višine sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi višina sejnine za člane nadzornega
sveta, kot sledi: članoma nadzornega sveta
pripada za njuno delo sejnina v višini 25.000
SIT neto na sejo, predsedniku nadzornega
sveta pa 30.000 SIT.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Delničarje naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi pisno, najkasneje pa tri dni pred iz-
vedbo skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 5. 5. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe od 8. 4. 1998 do 5. 5.
1998, in sicer vsak delovni dan od 10. do
12. ure, pri mag. Iztoku Puriču.

Delničarje prisomo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi družbe, in sicer v roku sedmih dni od
dneva objave sklica.

Exoterm Kranj, d.d.
začasna uprava

Ob-1615
Na podlagi 22. člena statuta Bank Au-

strie, d.d., Ljubljana, sklicuje upravni odbor
banke

zbor banke,

ki bo 6. 5. 1998, s pričetkom ob 11. uri,
v Rdečem salonu Grand hotela Union na
Miklošičevi c. 1 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev zbora banke, izvolitev de-
lovnih teles in imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
Zbor banke potrdi delovna telesa v pred-

laganem sestavu.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja

sklepčnost zbora.
3. Sprejemanje temeljev poslovne politi-

ke in plana razvoja za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-

zornega odbora se sprejme plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 1998 po
predlogu direktorja banke.

4. Poslovno poročilo in računovodsko
poročilo z računovodskimi izkazi za leto
1997.

Predlog sklepov:
a) Zbor Bank Austrie, d.d., Ljubljana,

sprejme mnenje nadzornega odbora banke
v zvezi s poslovnim poročilom in računovod-
skimi izkazi za leto 1997,

Zbor Bank Austrie, d.d., Ljubljana, sprej-
me mnenje pooblaščenega revizorja Coo-
pers & Lybrand, d.d., Ljubljana, o revidira-
nju poslovanja za leto 1997,

Zbor Bank Austrie, d.d., Ljubljana, na
podlagi mnenja nadzornega odbora sprej-
me poslovno poročilo banke z računovod-
skimi izkazi za leto 1997,

b) revidirani čisti dobiček za leto 1997 v
višini 444,535.301,72 SIT se nameni:

– za izplačilo dividend: 244,400.000 SIT,
– v rezerve banke: 200,135.301,72 SIT.
Dividenda za leto 1997 znaša:
– za delnico v nominalni vrednosti

10.000 SIT, 1.300 SIT,
– za delnico v nominalni vrednosti

100.000 SIT, 13.000 SIT.
5. Razbremenitev članov direktorja,

upravnega in nadzornega odbora v smislu
21/9 člena statuta Bank Austrie, d.d., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: zbor banke daje soglas-
je k razbremenitvi članov direktorja ter
upravnega in nadzornega odbora za leto
1997.

6. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja za revizijo
poslovanja za leto 1998 se imenuje revizor-
ska hiša Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

7. Ugotovitev o zastopanosti neto dolž-
nikov banke v organih upravljanja banke.

Predlog sklepa: ugotovi se, da člani
upravnega in nadzornega odbora niso neto
dolžniki Bank Austrie, d.d., Ljubljana, v smi-
slu 43. člena zakona o bankah in hranilni-
cah.

8. Poročilo uprav bank o pripojitvi Ban-
ke Creditanstalt, d.d., k Bank Austrii, d.d.,
Ljubljana, s predstavitvijo letnih obračunov
za leta 1995, 1996 in 1997, ter poročilo o
stanju bank.

Predlog sklepa: zbor Bank Austrie, d.d.,
Ljubljana, sprejme poročilo uprav bank o
pripojitvi Banke Creditanstalt, d.d., k Bank
Austrii, d.d., Ljubljana, z dne 19. 3. 1998, s
predstavitvijo letnih obračunov za leta 1995,
1996 in 1997 in poročilom o stanju bank.

9. Poročilo o reviziji pogodbe o pripojitvi
in ureditvi medsebojnih pravic in obvezno-
sti, sklenjene med Bank Austrio, d.d., Ljub-
ljana in Banko Creditanstalt, d.d.

Predlog sklepa: zbor Bank Austrie, d.d.,
Ljubljana, sprejme poročilo pooblaščenega
revizorja Coopers & Lybrand, d.d., Ljublja-
na, o reviziji pogodbe o pripojitvi in ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti, sklenjeni
med Bank Austrio, d.d., Ljubljana in Banko
Creditanstalt, d.d.

10. Sklep o pripojitvi Banke Creditan-
stalt, d.d., k Bank Austrii, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: zbor Bank Austrie, d.d.,
Ljubljana, soglaša s pripojitvijo Banke Cre-
ditanstalt, d.d., k Bank Austrii, d.d., Ljublja-
na.

11. Pogodba o pripojitvi in ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti, sklenjena
med Bank Austrio, d.d., Ljubljana in Banko
Creditanstalt, d.d.

Predlog sklepa
Zbor Bank Austrie, d.d., Ljubljana, potr-

di pogodbo o pripojitvi in ureditvi medseboj-
nih pravic in obveznosti med Bank Austrio,
d.d., Ljubljana in Banko Creditanstalt, d.d.,
z dne 19. 3. 1998.

Pogodba iz prejšnjega odstavka je prilo-
ga tega sklepa.

12. Povečanje osnovnega kapitala za iz-
vedbo pripojitve.

Predlog sklepa:
Osnovni kapital Bank Austrie, d.d., Ljub-

ljana, se zaradi izvedbe pripojitve Banke
Creditanstalt, d.d., poveča od
1.880,000.000 SIT za 1.221,378.000 SIT
na 3.101,378.000 SIT.
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Razne objave

Ob-1486

Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Slovenska 41, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje so: poslovni prostori
v poslovni stavbi Igriška 5, Ljubljana, stoje-
čem na parc. št. 26/3 in 26/1, vse k.o.
Gradiško predmestje in parkirno mesto v
kleti objekta, vse v bruto izmeri 684,58 m2.

2. Javna dražba bo 24. 4. 1998, ob 9.
uri, na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljublja-
na, v sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepre-
mičnine, navedene v 1. točki, je 2,090.093
DEM, plačljivo v SIT, preračunano iz DEM
po srednjem tečaju za DEM Banke Slove-
nije, veljavnem na dan plačila.

Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 500.000

SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino plačati:

– 40% najkasneje do 15. 5. 1998 (upo-
števana varščina),

– 40% najkasneje do 15. 8. 1998,
– 10% najkasneje do 15. 9. 1998,
– 10% 15 dni pred vselitvijo.
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.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so
fizične osebe, morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti dokazilo, da so držav-
ljani Republike Slovenije, dražitelji, ki so
pravne osebe, pa morajo pred pričetkom
dražbe predložiti overjeno kopijo izpiska iz
sodnega registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vpla-
čana najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe
na žiro račun št. GZS 50101-637-58127
pri Agenciji RS za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana. Plačilo varščine morajo dra-
žitelji pred pričetkom javne dražbe dokaza-

Povečanje osnovnega kapitala se izvrši z
izdajo 1,221.378 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT za 1 delnico.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev se izključi.

Omejitev prenosa novih delnic te izdaje
iz 2. odstavka 10. člena statuta se izključi.

Nove delnice so upravičene do udelež-
be na dobičku od 1. 1. 1998 dalje.

Kolikor se vpis pripojitve v sodnem regi-
stru izvrši šele v letu 1999, so delnice nove
izdaje upravičene do dobička šele od 1. 1.
1999 dalje.

Nove delnice se izdajo oziroma jih prev-
zamejo dosedanji delničarji Banke Credi-
tanstalt, d.d.

Z dnem veljavnosti pripojitve zagotavlja
Bank Austria, d.d., Ljubljana, delničarjem
Banke Creditanstalt, d.d., v zameno za pre-
nos premoženja Banke Creditanstalt, d.d.,
na Bank Austrio, d.d., Ljubljana (i) za vsakih
5 navadnih prinosniških ali imenskih delnic
Banke Creditanstalt, d.d., v nominalni vred-
nosti 1.000 SIT vsaka, po 2 navadni imen-
ski delnici Bank Austrie, d.d., Ljubljana, v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka in (ii)
denarno plačilo v višini 879 SIT za vsako
delnico Banke Creditanstalt, d.d., ki je ni
mogoče zamenjati za 2 delnici Bank Au-
strie, v skladu z menjalnim razmerjem iz te
točke.

Do izdaje novih delnic se izdajo začasni-
ce, ki štejejo za izdane z dnem vpisa pripoji-
tve Banke Creditanstalt, d.d., k Bank Au-
strii, d.d., Ljubljana.

13. Razširitev dejavnosti banke.
Predlog sklepa: v zvezi s pripojitvijo Ban-

ke Creditanstalt, d.d., k Bank Austrii, d.d.,
Ljubljana, se razširi poslovna dejavnost ban-
ke tako, da obsega:

– J 65.120 dejavnost bank,
– J 67.120 posredništvo z vrednostnimi

papirji,
– J 67.130 pomožne dejavnosti, pove-

zane s finančnim posredništvom,
– J 65.210 finančni zakup – leasing,
– J 65.220 drugo kreditno posredništvo,
– J 65.230 drugo finančno posredniš-

tvo, d.n.
14. Sprejem novega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se novo bese-

dilo statuta Bank Austrie, d.d., Ljubljana, ki
je sestavni del tega sklepa.

15. Razrešitev direktorja banke, uprav-
nega odbora in nadzornega odbora.

Predlog sklepa:
Glede na spremembo organov banke po

danes sprejetem statutu se razrešijo in pre-
neha mandat vsem članom direktorja, uprav-
nega odbora in nadzornega odbora banke.

Z dnem registracije novega besedila sta-
tuta v sodnem registru se razrešijo oziroma
preneha mandat članom direktorja, uprav-
nega odbora in nadzornega odbora banke.

16. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Imenuje se nadzorni svet v sestavi:
  1. mag. Alois Steinbichler – predsednik,
  2. dr. Franz Hörhager,
  3. dr. Günther Ettenauer,
  4. Heinz Meidlinger.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi delni-

čarji Bank Austrie, d.d., Ljubljana, ki najka-
sneje 3 dni pred zborom prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu banke.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem zastopniku oziroma
pooblaščencu.

Pooblastilo v pisni obliki je potrebno
predložiti banki najkasneje 15 minut pred
pričetkom zbora in ostane shranjeno pri njej.

Pooblaščencu oziroma zastopniku ni po-
trebno biti delničar banke.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem dostavljeno na njihov,
banki sporočeni naslov.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem tudi na vpogled od 6. 4.
1998 dalje, vsak delovni dan med 10. in
12. uro, v tajništvu Bank Austrie, d.d., Ljub-
ljana, Wolfova 1.

Bank Austria, d.d., Ljubljana
predsednik upravnega odbora

ti s predložitvijo potrjenega virmanskega na-
loga ali potrjene položnice o vplačani varš-
čini.

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 g. Benčanom, 126-43-31.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-1588
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. 25/97 z
dne 1. 12. 1997, nad dolžnikom LIP pohiš-
tvo, d.d., v stečaju, Liptovska 34, Sloven-
ske Konjice, objavlja stečajni upravitelj

ponovno
javno dražbo

I. Predmet prodaje: premičnine in nepre-
mičnine.

1. Vse nepremičnine na lokaciji Liptov-
ska 34, Slovenske Konjice (izvzeto skladi-
šče v Poljčanah ter počitniške kapacitete
na Rogli).

2. Vse premičnine na lokaciji Liptovska
34, Slovenske Konjice, razen Leasing (bru-
silka, kompresor).

Premoženje je ocenjeno kot celota s ce-
nitvenim poročilom z dne 25. 1. 1998.

Zmanjšana izklicna cena za premičnine
in nepremičnine na lokaciji Liptovska 34,
Slovenske Konjice, znaša z upoštevanim po-
pustom 439,394.449,40 SIT.

Izklicne cene celote so v skladu s ceni-
tvenim poročilom Zvoneta Jezernika, dipl.
inž., stalni sodni izvedenec in jih je možno
pri ogledu videti na sedežu podjetja na Lip-
tovski 34, Slovenske Konjice.

Premoženje bo prodano v kompletu kot
celota po načelu »videno – kupljeno«. Ce-
lotno premoženje bo prodano na javni draž-
bi, ki bo v sredo, 15. aprila 1998, ob 13.
uri, v prostorih Okrožnega sodišča Celje, v
sobi 106/I, Prešernova 22, Celje.

I. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki so dr-
žavljani Republike Slovenije in predložijo po-
trdilo o državljanstvu ter dokazilo o zagoto-
vitvi varščine.

Kupci ne morejo biti fizične osebe, dolo-
čene v 153. členu ZPPSL.

2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poob-
lastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
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3. Pred javno dražbo mora vsak ponud-
nik plačati varščino v višini 10% izklicne ce-
ne in jo nakazati na žiro račun stečajnega
dolžnika, št. 50720-690-1333, pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, Eks-
pozitura Slovenske Konjice, z navedbo »pla-
čilo varščine za javno dražbo«. Pred začet-
kom javne dražbe se mora ponudnik izkaza-
ti s potrjenim prenosnim nalogom.

Namesto varščine dražitelj lahko predlo-
ži nepreklicno bančno garancijo na prvi po-
ziv.

4. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino; dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 dni po kon-
čani javni dražbi brez obresti.

5. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni po
končani javni dražbi in plačati celotno kup-
nino na žiro račun stečajnega dolžnika v
roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

6. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL
in poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod materialno in kazensko odgovornostjo
izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

7. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine v določenem roku, se prodaja raz-
veljavi, plačano varščino pa bo zadržal ste-
čajni dolžnik.

8. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.

9. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
v posest po plačilu kupnine.

10. Pregled cenilnih zapisnikov in ogled
premoženja je možen teden dni po objavi
teh pogojev vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, na sedežu stečajnega dolžnika v Slo-
venskih Konjicah, Liptovska 34, po pred-
hodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Kos Tomažem, tel. 063/754-116 in mob.
0609/652-185.

II. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pismenim dokazilom o plači-
lu.

3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.

4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-
manjši znesek 5,000.000 SIT.

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.

7. Dražba je končana 10 minut po naj-
višji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravi-

telj po navodilih in pod nadzorstvom pred-
sednika stečajnega senata (154/I člena
ZPPSL).

LIP Pohištvo, d.d., v stečaju,
Slovenske Konjice

Št. 69/98 Ob-1594
Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v Slo-

venskih goricah, razpisuje

oddajo
letnega kopališča Sladki Vrh v najem

za leto 1998
Najem kopališča zajema:
– pripravo kopaliških površin in objektov

pred začetkom kopalne sezone,
– vodenje in organiziranje aktivnosti v ča-

su kopalne sezone (urejanje zelenic, redno
čiščenje in vzdrževanje bazena ter kopališ-
kih objektov).

Vsi ostali pogoji razpisa so razvidni iz
razpisne dokumentacije, ki jo kandidati do-
bijo z vsemi potrebnimi informacijami na se-
dežu Občine Šentilj, vsak dan med 7. in 9.
uro (tel. 651-133).

Kandidate naprošamo, da pošljejo, ali
osebno oddajo svoje prijave v 14 dneh od
objave na naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih goricah, s pripisom »Po-
nudba kopališče – Ne odpiraj!«.

Občina Šentilj

Ob-1537
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska

ulica 5, Maribor, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: Splošna bolnišni-
ca Maribor, Oddelek za porodništvo, Neo-
natalna ambulanta.

Ob-1538
Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena

šola, Maribor, preklicuje žig premera 2 cm,
z naslednjo vsebino: Univerza v Mariboru,
Visoka zdravstvena šola, št. 4.

Ob-1539
Srednja šola Domžale preklicuje izgub-

ljeno štampiljko okrogle oblike v velikosti 2
cm v premeru, z napisom “Srednja šola
Domžale, knjižnica”.

Ob-1540
Zavarovalna agencija Koprima, d.o.o.,

Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, prekli-
cuje zavarovalne police Zavarovalniške hiše
Slovenica, d.d., Ljubljana:

I. Police za nezgodno zavarovanje št.:
1-0000770, 1-0001003, 1-0001004,
1-0001497; II. Police za premoženjsko za-
varovanje št.: 1001964, 1001965,
1004368; III. Police za stanovanjsko zava-
rovanje št.: 1-0001556, 1-0001557.

Ob-1541
Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,

Ljubljana, preklicuje žig z vsebino: Kolinska
16, Prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 30.

Ob-1542

Bull Computers & Services, d.o.o., Litij-
ska 51, preklicuje žig številka 1 podjetja
Bull C. S. d.o.o., Litijska 51, 1000 Ljublja-
na, odtis žiga je pravokotne oblike. V levem
delu zgoraj je ime podjetja Bull C. S., pod
imenom je napis, d.o.o., Ljubljana. V de-
snem kotu zgoraj je simbol, drevo na mrež-
ni podlagi, pod simbolom, v desnem spod-
njem kotu pa številka 1.

Ob-1543
Alpetour Remont, d.d., Kranj, Ljubljan-

ska 22, Kranj, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila, št. šasije:
VF1CO660517561328, ki se nanaša na
carinsko deklaracijo št.: 1048, izdano dne
3. 2. 1998.

AUTODELTA, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje homologacijo za vozilo VW PAS-
SAT 1.9 TDI, št. a 0300261, št. šasije
WVWZZZ3BZWE349586. s-27068

Bečiri Neđat, Partizanska 19, Lendava,
preklicuje priglasitveni list, št. 5141288, iz-
dala UE Lendava, dne 18. 4. 1994.
g-27325

Bečiri Neđat, Partizanska 19, Lendava,
preklicuje odločbo pod št.
001168/0574/00-32/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije, dne 6. 3. 1995. g-27326

Burger Janez, Racovnik 28, Železniki,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino: BURGER & CVITKOVIČ d.n.o.,
LJUBLJANA. s-27203

ELQ, d.o.o., Polje, cesta XXII/7, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
z vsebino: ELQ d.o.o., Ljubljana. s-27389

Ferk Rastko, Črešnjovec ob Dravi 9a, Sel-
nica ob Dravi, preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike, z vsebino: INDRAST d.o.o., Grad-
beno in storitveno podjetje, Borštnikova 77,
Maribor, Tel.: 062/102-184. g-27315

Gabrijel Jolanda, Čanžekova 3, Rimske
Toplice, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
56-0376/95, mat. št. obrata 5637982, da-
tum vpisa 1. 1. 1995. g-27277

Horvat Jože, Pot na Labar 31, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
26-838/94, z dne 1. 6. 1994. s-27217

Horvat Jože, Pot na Labar 31, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovolenje št.
035410/0413/00-36/1995, z dne 6. 3.
1995. s-27218

Japelj Anton, Srednjevaška 104, Škoflji-
ca, preklicuje original priglasitvenega akta,
opr. št. 28-0791/94, z dne 23. 5. 1994.
s-27400

Japelj Anton, Srednjevaška 104, Škoflji-
ca, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
z vsebino: TRANSPORT Prevoz stvari, Ja-
pelj Anton, s.p. Srednjevaška 104, 1291
Škofljica. s-27401

Japelj Anton, Srednjevaška 104, Škoflji-
ca, preklicuje obrtno dovolenje in odločbo,
št. 30191 z dne 6. 3. 1995. s-27402

Kozar Karel, Lukežiči 1a, Renče, prekli-
cuje priglasitveni list št. 37-679/94, izdan
25. 5. 1994. g-27269

Mco. INT. d.o.o., Kolodvorska c. 1,
Kranj, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like, z vsebino: Mco-INT, d.o.o., 4000
Kranj, Kolodvorska c. 1, z zaporedno št. 3.
s-27410

Mežik Mlakar Antonija, Eipprova 5, Ljub-
ljana, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-1405/94, mat. št. obrata
5460927, izdan dne 7. 10. 1994. s-27298

Rožmanec Janez, Gerbičeva ulica 84,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje in od-
ločbo št. 030449/95, z dne 6. 3. 1995.
s-27041

Robič Marko, Zg. Rute 51, Gozd Martu-
ljek, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
14-057294 z dne 23. 12. 1994. g-27167
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Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Ališič Edin, Švabičeva ul. 7, Ljubljana,
potni list št. AA 979718. s-27279

Balažič Irena, Bukovska vas 9c, Šentjanž
pri Dravogradu, potni list št. AA 000429496,
izdala UE Dravograd. p-27053

Balažič Maja, Pajerjeva ulica 6b, Šen-
čur, potni list št. BA 025851, izdala UE
Kranj. p-27074

Balent Nina, Martinova ul. 83, Ljubljana,
potni list št. BA 432269. s-27081

Ban Eufemija, Ul. Kirbiševih 4d, Mari-
bor, potni list št. AA 108802, izdala UE
Maribor. p-27062

Bizjak Borut, Podnanos 82, Podnanos,
potni list št. AI 65190, izdala UE Ajdovšči-
na. g-27142

Bratuž Mitja, Gregorčičeva 15b, Nova
Gorica, potni list št. AA 78039, izdala UE
Nova Gorica. g-27392

Bratuž Mitja, Gregorčičeva ul. 15b, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico AI
66047, izdala UE Nova Gorica. g-27393

Brišnik Gregor, Prekopa 26, Vransko,
potni list št. BA 163829, izdala UE Žalec.
p-27073

Budna Hedvika, Prešernova c. 7b, Vele-
nje, preklic preklica potnega lista št. AA
373562, objavljenega v Ur. l. št. 15/98.
p-27046

Burger Mišo, Ulica Juleta Gabrovška št.
34, Kranj, potni list št. BA 276567, izdala
UE Kranj. s-27342

Cindrič Tadej, Kajuhova 4, Črnomelj,
potni list št. BA 600597, izdala UE Črno-
melj. s-27184

Erjavec Špela, Pot na polje 48, Tržič,
potni list št. BA 676080, izdala UE Tržič.
s-27234

Flisar Marjeta, Vrtna ul. 3, Murska Sobo-
ta, potni list št. AA 941282, izdala UE Mur-
ska Sobota. p-27032

Robič Marko, Zg. Rute 51, Gozd Martu-
ljek, preklicuje reprezentativno obrtno do-
volenje in odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024278/1179/00-24/1995, reg. št.
024278, z dne 6. 3. 1995. g-27224

Štritof Marko, Podlom 9, Stahovica, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0273/94, zdne 13. 5. 1994. s-27052

Vales Neda, Cebejeva 39, Ajdovščina,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
01-0386/94. g-27276

Vovk Ivan, Gmajna 45, Notranje Gorice,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-0947/94, z dne 25. 5. 1994. s-27020

Forstner Dejan, Trg 9, Prevalje, potni list
št. BA 277641, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-27394

Frankič Luka, Rožna dolina, C. III/15b,
Ljubljana, potni list št. BA 663960, izdala
UE Ljubljana. s-27160

Gajzer Angela, Lackova ul. 2, Ptuj, potni
list št. BA 265177, izdala UE Ptuj. g-27207

Garvar Bernardka, Smrjene 13, Škoflji-
ca, potni list št. BA 376320. s-27088

Gasar Alenka, C. Cirila Tavčarja 3b, Je-
senice, potni list št. AA 376341, izdala UE
Jesenice. p-27045

Grbac Tomislav, Seča 8, Piran, potni list
št. BA 105412, izdala UE Piran. g-27042

Gvozden Slavka, Japljeva ul. 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 936842. s-27077

Hostnik Franci, Ul. Polonce Čude 7,
Ljubljana, potni list št. AA 80314, izdalaUE
Ljubljana. s-27127

Hostnik Peter, Spodnja Slivnica 24, Gro-
suplje, potni list št. AA 944125, izdala UE
Grosuplje. s-27162

Jerovšek Martin, Gubno št. 29, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 117821, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. s-27169

Jovičevič Duško, Majde Vrhovnikove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 591813, izdala
UE Ljubljana. s-27059

Katić Antun, Vilfanova ulica 2/a, Porto-
rož, potni list št. AA 516896, izdala UE
Piran. g-27209

Katić Darinka, Vilfanova ulica 2/a, Por-
torož, potni list št. BA 226031, izdalaUE
Piran. g-27212

Kerčmar Andrej, Glavarjeva 47, Ljublja-
na, potni list št. BA 287356, izdala UE Ljub-
ljana. s-27227

Klemenc Julij, Kidričeva 28a, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico AI 131660,
izdala UE Nova Gorica. g-27144

Klepac Katarina, Smelijevo naselje 49,
Stari trg pri Ložu, potni list št. AA 687212,
izdala UE Cerknica. g-27143

Knez Primož, Zgornje Bitnje 160, Žabni-
ca, potni list št. BA 693453, izdala UE
Kranj. s-27233

Koritnik Ljubo, Krekova 26, Kamnik, pot-
ni list št. AA 109574, izdala UE Kamnik.
s-27185

Kosi Aljoša, Glinškova pl. 19, Ljubljana,
potni list št. BA 520641, izdala UE Ljublja-
na. s-27010

Kovač Lidija, Glebe, 23 Burton str. 023,
Avstralija, potni list št. BA 407774, izdala
UE Celje. g-27055

Košir Tomaž, Mavčiče 85, Mavčiče, pot-
ni list št. AA 575956, izdala UE Kranj.
s-27146

Krisper Jožef, Ulica Bratov Učakar 20,
Ljubljana, potni list št. AA 292074. s-2709

Kurtuma Veliborka, Čanžekovi 17, Ljub-
ljana, potni list št. BA 681751. s-27074

Lilija Ema, Topniška 45, Ljubljana, potni
list št. AA 61740, izdala UE Ljubljana.
s-27125

Ličen Matej, Bratovševa pl. 34, Ljublja-
na, potni list št. AA 826826, izdala UELjub-
ljana. s-27044

Magdič Vojko, Kardeljeva c. 69, Mari-
bor, potni list št. AA 858740, izdala UE
Maribor. p-27060

Medič Aco, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 527616, izdala UE Ljublja-
na. s-27066

Nadarević Enes, Viška c. 69/d, Ljublja-
na, potni list št. BA 110241, izdala UE Ljub-
ljana. s-27096

Oman Tomaž, Ljubljanska 60, Celje, potni
list št. BA 41602, izdala UE Celje. g-27145

Ozimič Kristina, Šmartno ob Dreti 2, Mo-
zirje, potni list št. AA 256878, izdala SNZ
Slovenj Gradec. p-27063

Pantelić Božo, Pod kostanji 10, Celje,
potni list št. BA 514458, izdala UE Celje.
g-27051

Petek Tatjana, C. Dolomitskega odreda
84/a, Ljubljana, potni list št. AA 591368,
izdala UE Ljubljana. s-27024

Potočnik Brigita, Zminec 68, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 179641, izdala UE Škof-
ja Loka. s-27385

Povšin Ljiljana, Dobje št. 5, Bled, potni
list št. AA 186941, izdala UE Radovljica.
g-27311

Preininger Robert, Gallusova ul. 2, Šmar-
je pri Jelšah, potni list št. AA 148322, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. p-27076

Pukl Avgust, Zg. Hoče 37, Maribor, pot-
ni list št. AA 570886, izdala UE Maribor.
p-27044

Pust Gregor, Groharjeva 18, Kamnik,
potni list št. BA 606599, izdala UE Kamnik.
s-27205

Pšenica Iztok, Gradnikova c. 56, Radov-
ljica, potni list št. AA 577643, izdala UE
Radovljica. g-27310

Radosavljević Aleksander, Ul. Franca
Rozmana-Staneta 7, Kranj, potni list št. BA
717920, izdala UE Kranj. s-27124

Rajhard Janez, Cankarjeva ul. 47, Ra-
dovljica, potni list št. BA 534470, izdalaUE
Radovljica. s-27157

Rajhard Klavdija, Cankarjeva ul. 48, Ra-
dovljica, potni list št. AA 754552, izdala UE
Radovljica. g-27293

Repnik Anton, Slivniško Pohorje 30, Po-
horje, potni list št. AA 6949, izdala UE Mari-
bor. s-27215

Samec Vinko, Sneberska c. 68, Ljublja-
na, potni list št. AA 712134, izdala UE Ljub-
ljana. s-27053

Seršen Rajko, Dvorje 77a, Kranj, potni
list št. AA 140625, izdala UE Kranj. s-27351

Simonović Milan, Ul. Bratov Babnik 14,
Ljubljana, potni list št. BA 412450, izdala
UE Ljubljana. s-27314

Skok Ivanka, Suhadole 46/b, Komen-
da, potni list št. AA 163837. s-27091

Skok Miroslav, Marinovševa 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 171056, izdala UE Ljub-
ljana. s-27067
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Slokar Franc, Lokavec 43, Ajdovščina,
potni list št. BA 36061, izdala UE Ajdovšči-
na. g-27395

Snoj Klemen, Brilejeva 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 665015, izdala UE Ljubljana.
s-27199

Srčnik Helena, Cvetlična pot 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 62761, izdala UE
Ljubljana. s-27278

Stermecki Jurij, Lokrovec 36, Celje,
potni list št. AA 835159, izdala UE Celje.
p-27014

Sušnik Andrej, Rožna dolina, C. XV/18,
Ljubljana, potni list št. AA 48798, izdala
UE Ljubljana. s-27171

Škoberne Peter, Brezje pri Dobjem 10,
Dobje pri Planini, potni list št. AA 971439,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-27054

Školč Matej, Trnovo ob Soči št. 34,
Srpenica, potni list št. AA 921164, izdala-
UE Tolmin OUNZ. g-27231

Šljivić Novica, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, potni list št. BA 588816, iz-
dala UE Nova Gorica. g-27147

Trifković Boris, Ul. Milana Majcna 19,
Ljubljana, potni list št. BA 666520.
s-27270

Trifković Eva, Ul. Milana Majcna 19,
Ljubljana, potni list št. AA 291318. s-27273

Trifković Igor, Ul. Milana Majcna 19,
Ljubljana, potni list št. BA 197890. s-27272

Trifković Vaso, Ul. Milana Majcna 19,
Ljubljana, potni list št. BA 15082. s-27271

Trček Robert, Župančičeva ulica 10,
Kranj, potni list št. AA 625722. s-27329

Vajkić Strahinja, Gradnikove brigade
31, Nova Gorica, potni list št. BA 531484,
izdala UE Nova Gorica. g-27312

Vehar Matjaž, Bevke 10 a, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 947348. s-27085

Vidič Zvone, Vojkova 25, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico AI 80981, izdala
UE Nova Gorica. g-27391

Vidmar Jerica, Pržanjska 3a, Ljubljana,
potni list št. AA 511715, izdala UE Ljublja-
na. s-27306

Zahirović Jelena, Ul. Angelce Ocepko-
ve 17/23, Ljubljana, potni list št. BA
520492. s-27061

Zorman Stanislava, Kržišnikova 2/a,
Medvode, potni list št. AA 315081, izdala
UE Ljubljana. s-27230

Zucchiati Boris, Ul. 9. septembra 231,
Šempeter pri G., kmetijski vložek št. 286,
izdala UE Nova Gorica. g-27050

Žgalin Srečko, Bizeljska c. 18, Breži-
ce, potni list št. BA 291864, izdala UE
Brežice. p-27016

Žigert Jožef, Janžev vrh 82, Radenci,
potni list št. AA 090373, izdala UE Gornja
Radgona. p-27036

Žust Janez, Hleviše 16, Rovte, potni list
št. AA 336051, izdala UE Logatec.
s-27056

Druge listine

Rendla Aleš, Zvezna ulica 5, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika VII. gimnazije Vič,
izdani leta 1981 in 1982. s-27071

Adriatic PE Novo mesto, Novi trg 1, No-
vo mesto, zavarovalne police št. 1-KOP od
št. 4421 do št. 4430, 8-N/1 od št. 4572
do št. 4580, zel. karte od št. 38420 do št.
384221. g-27236

Aberšek Janez, Drvarska pot 33, Lo-
vrenc na Dravskem pol, spričevalo o za-
ključnem izpitu Šolskega centra Ravne, št.
54-79, z dne 27. 6. 1979. g-27332

Ališič Sejad, Tomšičeva 70, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
39039, izdala UE Jesenice. p-27056

Anžiček Silvo, Rašiška ulica 1, Ljubljana,
spričevalo Poklicne kovinarske šole Novo
mesto, izdano leta 1976. s-27190

Anžur Miha, Rovte 113, Rovte, diplomo
Srednje šole tehniških strok Franca Le-
skoška-Luke, Ljubljana, izdana leta 1989.
s-27178

Anders Srečko, Kržišnikova ulica 2,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812299, reg. št. 198247, izdala UE
Ljubljana. s-27046

Andrašič Urška, Klanska ul. 15, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010271, reg. št. 205108, izdala UE Ljub-
ljana. s-27200

Antauer Aleš, Milčinskega 11, Celje,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tehniške šole v Celju, gradbeni od-
delek, izdani junija 1981in junija 1982 v
Celju. p-27058

Avbelj Savka, Na griču 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107238,
reg. št. 211628, izdala UE Ljubljana.
s-27060

Babič Franko, Brnčičeva 1c, Sežana,
preklic preklica vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 1/97, g-1214.
g-27029

Bahlen Nina, Ribče 1, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198738,
izdala UE Litija. s-27062

Balaško Marko, Ulica 28. maja 67, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16234. s-27319

Ban Janja, Levstikova ul. 3, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 22304.
s-27308

Banič Milan, Hrvaški brod 9, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 879,
izdala Občina Novo mesto. g-27261

Bačar Jana, Kamnik pod Krimom 75b,
Preserje, zaključno spričevalo Srednje tr-
govske šole, izdano leta 1983 na ime Šu-
štaršič Jana. s-27159

Benedičič Janez, DObje 7, Poljane, za-
ključno spričevalo Srednje naravoslovne šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1986. s-27309

Bergant Andrej, Rakovica 16, Zg. Besni-
ca, spričevalo 1. letnika strojništva IV., Iskre
srednje šole za leto 1990/91, št. os. lista
I/15745. g-27107

Berišaj Silver, Podšmihel 22, Laško, voz-
niško dovoljenje. p-27069

Bezjak Boštjan, Slomškova 15, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika SZŠ. p-27030

Bidar Anica, Trg Rivoli 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087303, reg.
št. 34678. g-27133

Bizjak Matevž, Opekarniška 39, Šempe-
ter pri G., spričevalo 3. letnika Šolskega-
centra Nova Gorica, program elektrotehnik
za poklic elektrotehnik elektronik, za šolsko
leto 1995/96. g-27334

Bišćan Uroš, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105006, reg. št. 212049, izdala UE Ljub-
ljana. s-27019

Blejc Robert, Medvedova 10, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068539, reg. št. 23668, izdala UE Dom-
žale. s-27206

Bobič Nataša, C. na Markovec 65, Ko-
per, spričevalo 3. letnika SMŠ Piran, za leto
1979/80. g-27253

Bobič Nataša, C. na Markovec 65, Ko-
per, spričevalo za 1. letnik SMŠ Piran, za
leto 1977/78. g-27254

Bogina Malči, A. Černejeve 1, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4978. p-27031

Brec Renato-Milan, Sečovlje 99, Sečov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1645, izdala SO Piran. g-27150

Britovšek Peter, Trebinjska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189230, reg. št. 4898, izdala UE Ljublja-
na. s-27039

Buden Andreja, Podlubnik 152, Škofja
Loka, indeks, za leto 1987/88 in 1988/89.
g-27186

Bukovac Vida, Prekorje 65, Škofja vas,
vozniško dovoljenje št. 12835. p-27047

Burkeljc Matej, Spodnje Izlake 8, Izlake,
letno spričevalo 4. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana, lesarski tehnik, izdano 18. 6.
1992. s-27244

Butala Andrej, Nusdorferjeva ulica 11,
Ljubljana, indeks Fakultete za gradbeništvo
in gedezijo, vpisna št. 26021041. s-27155

Cotar Ana, Frankovo naselje 73, Škofja
Loka, spričevalo št. 20/74. g-27106

Čančar Zvonimir, Lendavske gorice
239/b, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 651, izdala UE Lendava.
p-27015

Čeferin Barbara, Ptujska ulica 30, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 511207, izda-
la Tilia Novo mesto. s-27135

Čerenjak Avgust, Celjska 21a, Vojnik,
vozniško dovoljenje. p-27026

Činč Štefan, Ribiška pot 14a, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 26902. p-27027
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Čubej Joško, C. IX. korpusa 42, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF. g-27112

Čuček Jelica, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077017, reg. št. 211022, izdala UE
Ljubljana. s-27352

Dart Sandra, Cesta Kokrškega odreda
38, Kranj, delovno knjižico. s-27002

Debelak Boris, Tomšičeva ul. 43, Slo-
venj Gradec, spričevalo Šole za poklicne
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1981. s-27198

Debevec Bogomir, Fr. Smrduja 14, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2297, izdala UE Postojna. g-27363

Deisinger Jernej, Rožna dolina, C. I/24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39203. s-27302

Delič Sanela, Preglov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35690.
s-27063

Divjak Jože, Orehova cesta 53, Oreho-
va vas, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu, št.
611463. s-27043

Divjak Marija, C. M. Tita 41, Jesenice,
diplomo Srednje ekonomske šole, opravlje-
no pri Centru za izobraževanje Univerzum v
Ljubljani, št. 94-87/88, z dne 30. 6. 1988.
g-27026

Divović Slaviša, Medvedova cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097047, reg. št. 213875, izdala UE
Ljubljana. s-27266

Djukić Nada, Pečinska ul. 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13609.
s-27290

Dolinar Tomaž, C. Dolenjskega odreda
26, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14316, izdala UE Grosuplje.
s-27361

Dorontič Milenko, Čopova 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 15368, izdala
UE Žalec. p-27040

Dovč Martina, Sneberska cesta 130a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731183, reg. št. 135288, izdala UE
Ljubljana. s-27017

Drinovec Urška, Nade Ovčakove ulica
42, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gimnazije Jesenice, izdano leta 1993.
s-27375

Drobnič Dejan, Cesta Notranjskega
odreda 42, Sodražica, spričevalo 3. letnika
Srednje upravno-administrativne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1996. s-27222

Dular Rok, Vavta vas 62, Straža, voz-
niško dovoljenje. p-27078

Erhovnic Alja, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, spričevalo o končani osnovni šo-
li, izdala OŠ Valentin Vodnik v Ljubljani leta
1994. s-27213

Erpič Anton, Reška ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.

S731472, reg. št. 58870, izdala UE Ljub-
ljana. s-27168

Feldin Ana, Kasaze 109, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1131256,
izdala UE Žalec. p-27017

Femec Tea, Cerovica 12, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
995348. g-27031

Filač Simona, Attemsov trg 8, Gornji
Grad, devizni račun, PE-374, partija
40991/44, račun 72702. g-27006

Fister Matjaž, Grajzerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
929969, reg. št. 200191. s-27377

Flajs Marjan, Sp. Lipnica 36a, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 16368. g-27175

Flis Simona, Griže 68, Griže, spričevalo
1. letnika Srednje tekstilne šole Borisa Ki-
driča Celje, za leto 1989/90, izdano na
ime Lešnik Simona. g-27292

Flisar Marjeta, Vrtna ul. 3, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje št. 03433. p-27033

Franko Slavko, Sela 31, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3939, izdala
Občina Novo mesto. g-27130

Frelih ALojz, Sp. Dobrava 18, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6137.
g-27267

Fritz Sedevčič Ana, Gradiške Laze, Ober
Morlen, spričevalo 1. 2. 3. 4. in diplomo-
Srednje Ekonomske šole v Trbovljah, izdani
šolsko leto 1961/62, 1962/63, 1963/64
in 1964/65.

Gajšek Franc, Devina 10, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
416. g-27121

Gartner Vera, Pristavška c. 50, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro in strojne šole Kranj. g-27021

Gasar Alenka, Tavčarjeva 3b, Jesenice,
vozniško dovoljenje št. S 1176241.
g-27035

Gavez Andrej, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17356.
s-27073

Gašperlin Jožef, Luže 29, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
642825, reg. št. 18424. g-27174

Gergar Ivan, Kuštanovci 83, Mačkovci,
vozniško dovoljenje. p-27020

Globočnik Grega, Letališka 20, Šenčur,
Alpetourovo vozovnico. g-27009

Gnezda Stanislav, Stare Črnuče 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412106, reg. št. 139139, izdala UE Ljub-
ljana. s-27194

Gnezda Stanislav, Stare Črnuče 9, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika Srednje elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdani leta 1982
in 1983. s-27282

Gogov Eva, Frankovo naselje 169, Škof-
ja Loka, Alpetourovo vozovnico št. 404735.
g-27007

Goršič Jože, Grablovičeva ulica 26, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije
Kočevje, izdani leta 1973 in 1974. s-27259

Govekar Marko, Dragočajna 1, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
998723, reg. št. 206222, izdala UE Ljub-
ljana. s-27344

Graonja Nevenka, Trg Rivoli 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 188850,
reg. št. 25463. g-27036

Gregorc Anže, Tenetiše 14, Golnik, Al-
petourovo vozovnico št. 453274. g-27102

Gregorič Branko, Tešanovci 55, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje št. 23877. p-27071

Grilc Zdenka, C. 9. avgusta 57, Zagor-
je, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za učitelja strokovno teoretičnih predmetov,
št. 495, z dne 15. 4. 1982. g-27023

Grlj Milan, Stara c. 6, Portorož, zavaro-
valno polico št. 01/0447801. g-27100

Grm Bojana, Bevkova 12, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 000026298,
izdala UE Žalec. p-27018

Grmek Štefan, Pod Cvingerjem 2, Do-
lenjske Toplice, letno spričevalo 3. letnika-
Šolskega centra Novo mesto, Poklicne in
tehniške elektro šole Novo mesto, izdano
5. 6. 1997. s-27383

Guček Mojca, Liminjanska 83, Lucija,
vozniško dovoljenje št. 10015, izdala UE
Piran. g-27258

Hafner Boris, Cankarjev trg 3, Škofja Lo-
ka, Alpetourovo vozovnico, št. 449427.
g-27173

Hajrudinovič Jusuf, Smrtnikova 4, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika, program gradbi-
nec I, za leto 1994/95, izdal Center za
graditeljstvo v Ljubljani. s-27321

Harisch Katja, Zvezna ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164263, reg. št. 218790, izdala UE Ljub-
ljana. s-27148

Hašimović Dževada, Prištinska 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34694. s-27407

Hirci Mirko, Ribiška 17, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 30635. p-27005

Hodžić Aida, Kolezijska ulica 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-27003

Horvat Anton, Alpska 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 21874. g-27116

Horvat David, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050276, reg. št. 208537, izdala UE
Ljubljana. s-27317

Horvat Matejka, Poklukarjeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico. s-27303

Hozjan Kristina, Pokopališka, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6906, izdala UE Gornja Radgona.
g-27119

Hrovatič Helena, Slomškova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652909, reg. št. 51365, izdala UE
Ljubljana. s-27015
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Hvalec Bojan, Cesta 24. junija 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165801, reg. št. 158222, izdala UE Ljub-
ljana. s-27286

Iskra Franc, Ljubljanska 87, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. S
702005, reg. št. 16762. s-27371

Jakimovski Robert, Prisoje 1, Koper, de-
lovno knjižico. g-27249

Jakomin Franko, Benčičeva 10, Koper,
vozniško dovoljenje št. 21444. g-27034

Jama Stanislav, Prušnikova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1193251, reg. št. 77125, izdala UE
Ljubljana. s-27275

Jamnik Miran, Zgornje Pirniče 66a, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 566100, reg. št. 82965, izdala UE Ljub-
ljana. s-27257

Janežič Vesna, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319961, reg. št. 187316. s-27078

Japelj Anton, Srednjevaška ulica 104,
Ljubljana, licenca o prevozih v javnem cest-
nem prometu s tovornimi vozili,
LS:2711/3115, L:2885. s-27210

Javornik Saša, KIdričeva 55a, Velenje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13630.
s-27376

Jelen Rod, Suhadolčeva 57, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5791.
s-27075

Jeler Franc, Resljeva 1, Kostanjevica na
Krki, zaključno spričevalo Gostinske šole,
št. 11. g-27251

Jelovšek Urška, Drenov grič 152, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12877. s-27084

Jereb Janez, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077200, reg. št. 211173, izdala UE
Ljubljana. s-27211

Jeriha Kristina, Polje, Cesta XXII/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515762, reg. št. 35445, izdala UE
Ljubljana. s-27318

Jerman Marjan, Ul. Tomšičeve brigade
13, Ljubljana, delovno knjižico. s-27396

Jodem Mohamed, Preložnikova 18, Voj-
nik, vozniško dovoljenje št. 31959. p-27008

Judež Anton, Štatenberk 3, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S564445, reg. št. 4989, izdala UE Treb-
nje. s-27291

Jurečič Stanislav, Sela 70, Dobova, spri-
čevalo o končani šoli za voznika motornih
vozil, izdal Izobraževalnega centra za teh-
niške stroke Novo mesto, št. 4580.
s-27225

Jus Vanja, Legen 30, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem. g-27022

Kajba Ivan, Mrčno selo 14, Koprivnica
pri Brestani, vozniško dovoljenje kat. BGH,
št. 14065. p-27041

Kalin Leon, Pečinska ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pi-
lon, izdano leta 1978. s-27264

Kalin Leon, Pečinska ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1979. s-27265

Kamenšek Robert, Hrastje 67, Kranj, Al-
petourovo vozovnico št. 419884. g-27101

Kastner Andrej, Ljubljanska 84, Domža-
le, zavarovalno polico št. 466837, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-27193

Kaukovič Mirsad, Žimarice 55, Sodraži-
ca, delovno knjižico, ser. št. 0166588, reg.
št. 837, izdana 6. 11. 1991 v Občini Ribni-
ca. g-27341

Kaurin Ranko, Dolnja Kozica 101, San-
ski most, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala Poklicna lesna šola Nova Gorica leta
1980. s-27196

Kavčič Jožica, Gabrije 30, Ilirska Bistri-
ca, delovno knjižico, reg. št. 8088, ser. št.
02704, izdano 2. 4. 1984 na ime Lipec
Jožica. g-27098

Kačič Bernarda, Hribernikova ul. 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192402, reg. št. 220091, izdala UE
Ljubljana. s-27322

Kerstein Andrej, Žibertova ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
245354, reg. št. 27283, izdala UE Ljublja-
na. s-27323

Kiker Antonija, Škapinova ul. 10, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce v Celju, smer prodajalec, izdano ju-
nija 1973 na ime Mahne Antonija. p-27002

Kiker Antonija, Škapinova ul. 10, Celje,
potrdilo o preizkusu znanja Gospodarske
zbornice Slovenije, Združenje trgovine Ljub-
ljana, smer trgovski poslovodja, izdano juni-
ja 1994 leta. p-27003

Kladnik Anton, Straška gorca 28a, Pre-
vorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11497, izdala UE Šentjur pri Celju. p-27039

Klaneček Brigita, Resljeva cesta 35,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije pe-
dagoške smeri v Brežicah, za šolsko leto
1980/81, izdano na ime Imperl Brigita.
s-27202

Klančar Samir, Nova vas 3a, Nova vas,
zavarovalno polico AO št. 05-5621, izdala
Zavarovalnica Adriatic, d. d., PE Postojna.
g-27172

Klemenc Julij, Kidričeva 28a, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-27066

Klemenčič Mitja, Titova c. 3, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12671,
izdala UE Gornja Radgona. g-27368

Klepac ZdenkoT, Jelšane 2, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
172583. s-27370

Ključanin Nias, Mladinska 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00221935. g-27113

Kožar Ernest, Velike Malence 38, Krška
vas, vozniško dovoljenje št. 6899. p-27025

Kobe Ferdo, Ragovska 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 5438.
g-27177

Kociper Matej, Raka 101, Raka, spriče-
valo za letnik 1992/93. g-27333

Kocjančič Sebastjan, Dol 41, Črni kal,
osnovnošolsko spričevalo. g-27335

Kolar Bojan, Cerina 9f, Brežice, vozniško
dovoljenje. p-27028

Kolar Marko, Poljska 6, Beltinci, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije. p-27035

Koloini Marija, Spodnje Gameljne 99,
Ljubljana/Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 843378, reg. št. 89093.
s-27086

Kopriva Tina, Kurirska pot 5, Gozd Mar-
tuljek, delovno knjižico. g-27250

Kopčavar Ana, Linhartova 70, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26159.
s-27156

Koren Dejan, Volaričeva 10, Postojna,
vozniško dovoljenje št. 12455. p-27052

Korenčič Bojan, Pot na Zduše 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
484035, reg. št. 46984, izdala UE Ljublja-
na. s-27072

Korošec Gregor, Stranice 60a, Strani-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13109. p-27050

Korošec Silva, Stranice 60a, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5156.
p-27051

Korošec Stanko, Stranice 60a, Strani-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4243. p-27049

Kos Marko, Cesta isvobodilne fronte 27,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 8104, izdala UE Vrhnika.
s-27138

Kosem Tomaž, Videm 28, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 3. letnika Srednje elektro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-27288

Kostanjšek Jože, C. 3. julija 5, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1151.
p-27019

Kostrić Dane, Na klancu 8, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. 1241, izdala UE
Vrhnika. s-27195

Kotar Marjan, Radanja vas 9, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1061485, izdala UE Litija. s-27164

Kovač Bojan, Ul. Janeza Šmida 2, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
izdala Občina Jesenice. s-27403

Kovač Viljem, Kocljeva 6, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje. p-27011

Kovačič Gordana, Trnovlje, Na plate 12,
Celje, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Celju, za leto 1996/97.
g-27187

Kozelj Marijan, Hotemaže 72, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
33506, reg. št. 2060, izdala UE Kranj.
s-27018
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Košir Janez, Tomaž nad Praprotnem,
Selca, vozniško dovoljenje. g-27260

Krajnc Igor, Nušičeva 3a, Celje, spriče-
valo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit Srednje
tehniške šole Rudarskega šolskega centra v
Velenju, smer elektrotehnik-šibki tok, spriče-
vala izdana 1976 in 1977 leta. p-27061

Kralj Aleksandra, Jakčeva ul. 40, Ljub-
ljana, spričevalo za trgovinskega poslovod-
ja, izdala Gospodarska zbornica Slovenije,
dne 22. 1. 1998.

Kralj Jure, Celovška cesta 87, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
544041, reg. št. 000140991, izdala UE
Ljubljana. s-27355

Kraljič Ignac, Selnica 35, Selnica, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole-
Ljubljana, št. 101/70, izdano 26. 6. 1970.
s-27126

Kramar Renata, Polzela 144/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 13914,
izdala UE Žalec. p-27038

Kranjc Andrej, Gabrijele 48, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9586.
p-27070

Kraševec Jože, C. bratstva in enotnosti
126, Metlika, spričevalo 4. letnika Srednje
tehniške šole, izdano leta 1974. s-27192

Krigl Simon, Zlatičeva 15, Koper, diplo-
mo Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev, Ljubljana, št. 131/87, z dne 25. 6.
1987. g-27027

Krigl Simon, Zlatičeva 15, Koper, indeks
- srednješolsko spričevalo Srednje kovinar-
ske in prometne šole v Kopru, izdano 1. 9.
1984. g-27028

Kristovič Zlatko, Pacinje 13, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 27186,
izdala UE Ptuj. g-27365

Krivec Vasilij, dobja vas 144, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico št. 15712.
g-27343

Krmelj Gašper, Sebenje 26, Zasip, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23606.
g-27176

Krpan Jadwiga Maria, Kandijska 39, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32654, izdala Občina Novo mesto.
g-27347

Kukec Ladislav, Kamb. trg 2, Kostanje-
vica na Krki, zaključno spričevalo Srednje
teh. šole, strojna smer, št. 776. g-27011

Kumar Dimitrij, Stranska pot 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388799, reg. št. 37911, izdala UE Ljublja-
na. s-27246

Kumin Ludvik, Kopališka 17, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-27012

Kvržić Radovan, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 109081,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-27038

Kšela Frančišek, Drakovci št. 72, Buč-
kovci, delovno knjižico, reg. št. 334/81,
ser. št. 299897, izdala SO Ljutomer.
p-27004

Laharnar Andrej, Temljine 2, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje št. S 001081450,
izdal SNZ Tolmin. p-27024

Lanegger Zdenka, Kot 8, Rogaška Slati-
na, spričevalo. p-27067

Lavrič Robert, Štajerska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
136026, reg. št. 143707. s-27087

Laznik Marjan Milan, Taborniška pot 22,
Hrastnik, delovno knjižico. s-27248

Lebar Štefan, Srednja Bistrica 15, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9369, izdala UE Lendava. p-27023

Lederer Verica, Trg Prešernove br. 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805134, reg. št. 33682, izdala UE Kranj.
g-27033

Legan Rado, Nad Miklavžem 15, Žužem-
berk, spričevalo Srednje šole Jesenice.
g-27154

Lelek Goran, Fužine 6, Kamnik, vozniško
dovoljenje št. S 1184432, reg. št. 19742.
g-27364

Levstik Alojzij, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 00101156816, izda-
la Zavarovalnica Slovenica. s-27104

Levstik Alojzij, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
567218, reg. št. 138709. s-27373

Levstik Ljubica, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567219, reg. št. 138745. s-27372

Loais Morosini, Triglavska 4, Koper, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika Srednje pomorske
šole Piran, strojni odsek, za leta 1980 do
1984. g-27338

Lokovšek Ivan-Jan, Rožna dolina, C.
V/19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848159, reg. št. 72232, izdala
UE Ljubljana. s-27170

Lukan Marko, Levarjeva 95, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 535395, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-27151

Lunar Maja, Dunajska 424c, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-27161

Majerič Primož, Grudnova ul. 1, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-27398

Majerle Janez, Prešernova cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890234, reg. št. 72122, izdala UE
Ljubljana. s-27220

Maksić Desanka, Tovarniška cesta 12I,
Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št.
2503. s-27214

Mandić Ivana, Klopčičeva ul. 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62426, reg. št. 5034, izdala UE Ljubljana.
s-27057

Manfreda Zdravko, Ul. Bratov Babnik 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024988, reg. št. 170601, izdala UE
Ljubljana. s-27054

Marinček Matjaž, Ulica Frankolovskih žr-
tev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 29275. p-27001

Markov Bojana, Poklukarjeva ul. 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107252, reg. št. 211638, izdala UE Ljub-
ljana. s-27390

Markovič Bruno, Cesta Krških žrtev, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15579. p-27059

Marolt Matejka, Sketova Ulica 1, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Ljubljana, št. 520, izdano 25. 6.
1986 na ime Marolt Mateja. s-27070

Marovich Isso, Povšetova ulica 20, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-27330

Martinjak Boštjan, Tržaška cesta 204a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025463, reg. št. 183789, izdala UE
Ljubljana. s-27409

Martinšek Karla, Vrhovo 43, Radeče,
spričevalo 3. letnika Žel. srednje šole v Ma-
riboru, izdano leta 1993. g-27340

Martinčič Zdenka, Lončaričeva ul. 10,
Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 436944, reg. št. 3038, izdala UE
Trebnje. s-27232

Matjašič Zvonka, Sp. Hajdina 67, Hajdi-
na, spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1991, izdal Srednji šolski center Ptuj.
g-27012

Mervič Igor, Vandortova 57, Ljubljana,
spričevalo OŠ Vodmat, Jože Potrč, za leta
1962-1970. s-27152

Merše Janja, Na Palcah 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 042499.
s-27405

Mihalec Dušanka, Pot na Fužine 55,
Ljubljana, spričevalo Gostinske šole, smer
natakar, izdano na ime Kitič Dušanka.
s-27235

Mihalič Roman, Slavka Gruma 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16701. g-27129

Mihelač Andrej, Podgorska cesta 9, Slo-
venj Gradec, službeno izkaznico 1273, iz-
dala Slovenska vojska. s-27287

Mikec Melita, Seidlova cesta 76, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Josip Jurčič v Ivančni Gorici,
izdani za leta 1990/91 in1991/92.
g-27188

Mitrovič Bojana, Irča vas 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28597, izdala UE Novo mesto. g-27359

Mlakar Marjan, Kremen 31/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12281.
p-27064

Moretti Živa, Ul. Pohorskega bataljona
253, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969623, reg. št. 74718, izdala
UE Ljubljana. s-27049

Mozetič Miloš, Gorjansko 94, Komen,
diplomo Fakultete za arhitekuturo, gradbe-
ništvo in geodezijo (Oddelek za gradbeniš-
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tvo) Univerze v Ljubljani, izdano leta 1977.
p-27075

Močnik Aleš, Sv. Andrej 11, Škofja Lo-
ka, Alpetourovo vozovnico št. 843184.
g-27008

Mujagič Derviš, Sečovlje 86, Sečovlje,
vozniško dovoljenje. g-27268

Murnik Vincenc, Pšata 5, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 86261,
reg. št. 26115. g-27132

Nedelko Erik, Dolga vas 43b, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15082,
izdala UE Lendava. p-27057

Nikolić Milan, Kočevska cesta 1, Škoflji-
ca, diplomo IV. stopnje Srednje elektroteh-
niške šole v Ljubljani, izdano 1. 9. 1985, št.
IV/707-510-EN. s-27285

Nose Matija, Ulica Mrije Drakslerjeve 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843086, reg. št. 141869, izdala UE
Ljubljana. s-27367

Nose Roman, Kajuhova 26, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje aranžerske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1977. s-27369

Novak Dušan, Sv. Jurij 7, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje št. 8294.
p-27010

Novak Ivan, Gor. Lakoš 12, Lendava,
vozniško dovoljenje št. 7391. p-27072

Novak Maja, Celovška c. 177, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969773, reg. št. 4245, izdala UE Ljublja-
na. s-27356

Novak Željko, Benčičeva 10, Koper, vpi-
sni list št. 02/03-7936/94 za čoln KP 1572
z dne 7. 12. 1994. g-27345

Olenik Atanazij, Kolodvor 33, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-27007

Orovič Darinka, Trnovec 19, Lovrenc na
Dravskem pol, delovno knjižico. p-27009

Ostaševski Živa, Cankarjeva 18, Sloven-
ska Bistrica, študentsko izkaznico št.
25052250, izdala Fakulteta za arhitekturo.
s-27064

Ovaska Tanja Katarina, Maroltova ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 40515, reg. št. 181526.
s-27137

Ošabnik Miran, Velnarjeva ul. 2, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-27408

Oštir Miroslav, Tržaška cesta 51a, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje lesar-
ske šole, izdano leta 1973. s-27197

Pahor Vasja, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-27331

Papež Boštjan, Podgozd 25, Dvor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu 3. letnika Šol-
skega centra Novo mesto, št.:
I/KS-IV/2194. s-27240

Papež Boštjan, Podgozd 25, Dvor, pre-
klic preklica spričevala o zaključnem izpitu,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 22/98,
s-22034. s-27239

Paravan Žiga, Brilejeva 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17218.
s-27384

Pavković Josip, Tomšičeva 3, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19482. g-27118

Perger Boštjan, Šmartno 164a, Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11872, izdala UE Slovenj Gradec. g-27353

Petek Tatjana, Cesta Dolomitskega odre-
da 84a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1023823, reg. št. 206835, iz-
dala UE Ljubljana. s-27025

Peterka Marko, Trate 13, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12265, izdala UE Gornja Radgona. g-27366

Peterman-Poljanšek Simon-Peter, Za-
loška cesta 191, Ljubljana, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1000837, reg. št.
179346, izdala UE Ljubljana. s-27149

Pečar Mikela, Podgrad 3/g, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000129155, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-27013

Pečnik Marjetka, Robindvor 27, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje št. 5135.
p-27077

Pianecki Fran, Kažipotna 1, Izola, spri-
čevalo osmega razreda. g-27110

Pintar Jasminka, Pokopališka 4, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424470920. s-27141

Pintarič Dominika, Formin 38, Gorišni-
ca, delovno knjižico št. 34281, izdano na
ime Sodec Dominika. p-27006

Pirc Gorenc Anita, Pod gozdom 3, Trzin,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole, izdani leta 1981 in 1982 na ime Go-
renc Anita. s-27296

Pirc Marko, Ziherlova ulica 38, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-27016

Pirjevec Petra, Selo 58, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1210949, iz-
dala UE Ajdovščina. g-27045

Piršič Vlasta, Adergas 2, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 640091,
reg. št. 31321, izdala UE Kranj. g-27263

Plantev Lidija, Povšetova ul. 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239229, reg. št. 187477, izdala UE Ljub-
ljana. s-27241

Požar Eva, Dekani 227/b, Dekani, spri-
čevalo 3. letnika Trgovske šole, za leto
1992/93. g-27336

Podgoršek Tina, Novakova 8, Mengeš,
delovno knjižico. s-27140

Podgoršek Tina, Novakova 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0001244978, reg. št. 33171, izdala UE
Domžale. s-27139

Podobnik Pavel, Masore 11, Cerkno,
vozniško dovoljenje št. 9891. p-27037

Poffa Norma, Sergeja Mašere 9, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 27046.
g-27114

Polončič Ana, Gorjanova ulica 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 73542.
s-27297

Polšak Roman, Gorica 17a, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje. g-27120

Pongračič Blaž, Spodnji Rudnik I 21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10500. s-27379

Porčič Miha, Kamnogoriška 45, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4459.
s-27280

Potočnik Brigita, Zminec 68, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16615, izdala UE Škofja Loka. s-27386

Potočnik Iztok, Mencingerjeva ulica 81v,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892518, reg. št. 74635. 6 s-27136

Potočnik Marjan, Pot Otmarja Novaka 4,
Jesenice, izkaznica vojnega veterana, št.
004598 z dne 18. 2. 1997. g-27346

Potočnik Tadej, Ilije Gregoriča 16, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14472. p-27068

Prhne Anton, Orehovica 15, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF, št.
6282, izdala UE Novo mesto. g-27032

Prislan Ana, Šentjanž 57, Rečica ob Sa-
vinji, zaključno spričevalo in diplomo Sred-
nje šole Borisa Kidriča, tekstilno tehnološke
usmeritve, izdano 30. 6. 1988, št. diplome
884, na ime Podkrižnik Ana. g-27014

Pristavec Janez, Črnivec 17, Brezje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje le-
sarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1984.
s-27082

Prosenc Osterc Ines, Ulica bratov Uča-
kar 88, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1994.
s-27083

Pšeničnik Peter, Zgornje Stranje 1, Sta-
hovica, zavarovalno polico in kupone, št.
AO 0478776, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-27097

Radiković Ivan, Čečovje 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 219, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-27256

Radić Darko, Breg pri Borovnici 66, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8771, izdala UE Vrhnika. s-27191

Rajgelj Sebastjan, Cesta 27. aprila 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 614184, reg. št. 176054, izdala UE
Ljubljana. s-27201

Rakuš Jaša, Škrabčeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1107513, reg. št. 191879, izdala UE
Ljubljana. s-27163

Ravbar Ines, Levstikova ulica 2, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene in kemijske šole, izdano leta
1997. s-27382

Ravnikar Tomaž, Ulica Gubčeve brigade
96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 185889, reg. št. 67495. s-27094
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Rejc Nina, Žirovnica 104, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 301942.
s-27095

Repanšek Jaka, OF 13, Trzin, indeks
Pravne fakultete, št. 20044192. g-27109

Repanšek Janez, Ulica OF 13, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000675774, reg. št. 17365, izdala UE
Domžale. s-27354

Repija Milica, C. na Markovec 1, Koper,
vozniško dovoljenje št. 27278. g-27115

Rožanc Martina, Dergomaška ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243755, reg. št. 151111, izdala UE
Ljubljana. s-27048

Rodić Valentina, Neubergerjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano šolsko leto 80/81. s-27328

Rozman Robert, Dražgoška ul. 6, Kranj,
delovno knjižico, izdana leta 1985.
g-27005

Rozmari Nareks, Galicija 37, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005796,
izdala UE Žalec. p-27022

Rošer Dragomira, Šolska 19, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8050,
izdala UE Slovenj Gradec. g-27350

Rupnik Hermina, Zadlog 77, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje. p-27048

Saje Peter, Gorazdova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1042533, reg. št. 93835, izdala UE Ljub-
ljana. s-27289

Sancin Igor, Novo Polje, C. XII/7c, Ljub-
ljana, indeks FSPN, izdan leta 1977.
s-27411

Sedej Andreja, Pintarjeva 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1033064,
reg. št. 44824, izdala UE Kranj. g-27122

Sedej Vladimir, Matije Tomca 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000162915, reg. št. 5588, izdala UE Dom-
žale. s-27223

Senjur Bojan, Mrakova cesta 14, Vrhni-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1993. s-27374

Skerbiš Antonija, Lunačkova ul. 17, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991501, reg. št. 9789, izdala UE Trebnje.
s-27324

Skok Alenka, Glinškova pl. 23, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Danilo Kumar v Ljubljani.
s-27307

Skok Ivanka Jana, Suhadole 46 B, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16650. s-27092

Skol Marko, Blato 21, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000476, reg.
št. 8173, izdala UE Trebnje. s-27037

Skrivarnik Damjan, Podgorska 54, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14148, izdala UE Slovenj Gradec.
g-27358

Skubic Matjaž, Zg. Brnik 128, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 474218,
reg. št. 41824. g-27131

Slokan Dušić Darja, Trnovska cesta 2,
Ljubljana, zavarovalno polico s kuponi, št.
513454. s-27089

Slokar Franc, Lokavec 43, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje št. 831967. g-27348

Smej Bernarda, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16613.
s-27093

Solar Radovan, Struževo-del 2c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1146700, reg. št. 33602, izdala UE Kranj.
s-27047

Starc Špela, Tolstojeva 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 01097278, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. s-27316

Stojanović Milisav, S. Zagoni, Bijeljina,
delovno knjižico št. 936. s-27069

Strašek Zdenka, Šaranovičeva 13, Ce-
lje, vozniško dovoljenje št. 14538. p-27013

Stupica Igor, Skrbinškova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
169120, reg. št. 8161, izdala UE Ljublja-
na. s-27221

Sušnik Alojz, Suha 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 226761,
reg. št. 2197. g-27255

Šabić Edo, Finžgarjeva ulica 17, Dob,
spričevalo OŠ Boris Kidrič v Ljubljani, izda-
no leta 1980. s-27153

Šehić Tehvida, Ulica Marje Boršnikove
9, Ljubljana, diplomo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole, izdana dne 25. 6.
1985, Šabič Tehvida. s-27327

Šekoranja Uroš, Prežihova 12, Brežice,
vozniško dovoljenje. p-27029

Šestanj Anđela, Partizanska ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133892, reg. št. 183372, izdala UE
Ljubljana. s-27305

Šilar Barbara, Hraše 37, Smlednik, ser-
visno knjižico za os. avto Kia Sephia 1. 5 I
GZX, št. šasije KNEFA2422V5212433, št.
mot. B5769975, reg. LJ D6-40L. s-27166

Šiler Anton, Ul. M. Pijade 38, Maribor,
zavarovalno polico AO št. 1053863, izdala
Zavarovalnica Slovenica d. d., filiala Mari-
bor. g-27099

Škafar Alojz, Ul. Bratov Vošnjakov 6, Ce-
lje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ljub-
ljana Šentvid za leta 1974-1976, ter 3. let-
nik Gimnazije v Murski Soboti za leto
1976/77. g-27105

Škafar Mirko, Retljeva 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809716,
reg. št. 28553, izdala UE Kranj. g-27360

Škerjanc Jelka, Kvedrova 10, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16421. g-27362

Škerl Janez, Gabrščkova ulica 26, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26270. s-27281

Škoberne Peter, Brezje pri Dobjem 10,
Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje št.
10878. p-27055

Škrbec Mirko, Tomažičeva ulica 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 229124, reg. št. 19940, izdala UE
Ljubljana. s-27237

Škrlj Suzana, Hrpelje, Slavniška c. 10,
Kozina, spričevalo 3. in 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-27189

Šljivić Novica, Gradn. brigade 11, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-27111

Špacapan Boris, Vrunčeva 25c, Celje,
spričevalo za leto 1973/74. p-27042

Štokelj Ciril-Stanislav, Vel. Žablje 59, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
ser. št. S 38044, izdano 14. 12. 1992.
g-27349

Štrovs Aleš, Jurčkova cesta 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
202362, S 1095728, izdala UE Ljubljana.
s-27216

Štrukelj Boštjan, Hruškarje 10, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika Sred-
nje šole Postojna, preoblikovalec in spajalec
kovin, izdano 24. 6. 1993. s-27245

Štular Miran, Zgornje Jezersko 35, Zgor-
nje Jezersko, maturitetno spričevalo Sred-
nje elektrotehniške šole Iskra Kranj, izdano
leta 1978. g-27180

Štular Miran, Zg. Jezersko 35, Zg. Je-
zersko, spričevalo 3. letnika Srednje elek-
trotehniške šole Iskra Kranj, jaki tok, izdano
leta 1977. g-27181

Štular Miran, Zg. Jezersko 35, Zgornje
Jezersko, spričevalo 4. letnika Srednjee-
lektrotehniške šole Iskra Kranj, jaki tok, iz-
dano leta 1978. g-27182

Tavčar Primož, Skopo 13, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 13031.
g-27262

Tepina Alenka, Pševska cesta 3b, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1122643, reg. št. 35647, izdala UE
Kranj. s-27304

Terglav Leon, Polzela 193a, Polzela, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15297.
s-27337

Tičar Mateja, Prebačevo 3, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico št. 482582. g-27103

Tome Anica, Sela pri Šmarju 9, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2830.
s27228

Tomšič Igor, Rozinova 10, Lucija, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11867, izdala UE Piran. g-27117

Torić Jasmin, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
141781, reg. št. 183823, izdala UE Ljub-
ljana. s-27301

Tošić Irena, Osenjakova ulica 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-27399

Trafela Tamara, Pod gozdom 3, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnik Srednje upravno-ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1992 na ime Istinič Tamara. s-27404

Trenc Miha, Pod Kostanji 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1164341, reg. št. 218853, izdala UE Ljub-
ljana. s-27387

Trenc Miha, Pod Kostanji 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 13247, izdalaFDV
v Ljubljani. s-27388

Trnjak Vojo, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
diplomo Srednje kovinarske in usnjarske šo-
le Domžale, smer kovinarstvo in strojništvo,
monter in upravljalecenergetskih naprav, št.
1517, izdana 23. 6. 1989. s-27134

Trnkoczy Matej, Ulica Gubčeve brigade
31, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00103086544, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-27165

Trtnik Aleš, Na peči 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584550,
reg. št. 157394. s-27243

Ule Franc, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
513246, reg. št. 39374, izdala UE Ljublja-
na. s-27242

Urbanc Tatjana, Ul. Janka Puclja 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734992, reg. št. 29973, izdala UE Kranj.
G-27128

Urbanija Andrej, Dunajska cesta 142,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 931305, reg. št. 140534, izdala UE
Ljubljana. s-27219

Uršič Igor, Godič 81 F, Stahovica, spri-
čevalo 4. letnika Elektrotehnične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1980. s-27080

Valič Denis, Prade - Cesta VII/1, Koper,
diplomo Srednje pedagoške in naravoslov-
no-matematične šole Koper, izdana v Ko-
pru, 19. 6. 1987. s-27299

Vehar Sonja, Slovenska cesta 19, Spod-
nja Idrija, indeks Srednje gostinske in turi-
stične šole Ljubljana, izdan na ime Bezeljak
Sonja. g-27252

Verlič Dragomir, Marezige 60a, Marezi-
ge, zaključni izpit šole PKAŠ Koper, za leto
1974. g-27108

Vidali Martina, Jadranska 16/c, Ankaran,
mesečno vozovnico, št. 6359. g-27247

Vidic Boris, Andreja Bitenca 116, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje agroži-
vilske šole, izdano leta 1983. s-27274

Vidic Klemen, Krekova 11, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14302, iz-
dala UE Kamnik. s-27226

Vidiček Aleš, Nad mlini 10, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 013445.
s-27397

Vizler Jožefa, Kolodvorska 4a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1612.
p-27021

Vlaj Robertina, Bodonci 102, Bodonci,
vozniško dovoljenje št. 31151. p-27034

Vodlan Ivanka, Pod gabri 3, Celje, za-
ključno spričevalo Poklicne grafične šole v
Ljubljani, izdano leta 1977 na ime Jelen
Ivanka. s-27040

Vodušek Martin, Pod akacijami 33, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16945. s-27158

Voglar Tina, Bukovec 3, Zgornja Polska-
va, študentsko izkaznico št. 71970290, iz-
dala Biotehniška fakulteta. s-27058

Volavšek Tomaž, Pokopališka ul. 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025327, reg. št. 198787, izdala UE
Ljubljana. s-27183

Vrečer Mojmir, C. II. grupe odredov 2/b,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje družbo-
slovne šole v Celju, za šolsko leto 1981/82,
izdano junija 1982. g-27179

Vrček Simon, Jurčkova cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1103952, reg. št. 213107, izdala UE Ljub-
ljana. s-27208

Zajc Maja, Linhartova 94, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 28320. s-27406

Zakrajšek Robert, Vogelna 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo, izdala Srednja
zdravstvena šola in gimnazija v Ljubljani leta
1995. s-27229

Zalar Matjaž, Kot 28, Ig, kombinirana di-
jaško mesečno vozovnico, št. 550. s-27313

Zalokar Radovan, Polje št. 2, Zasip,
Bled, diplomo Srednje šole, program meta-
lurški tehnik, izdao na Jesenicah 1990.
g-27339

Zavašnik Sašo, Na cvetači 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za prodajalce, izdano leta 1983. s-27079

Zaviršek Janez, Ljubljanska c. 30, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15945. s-27076

Zavodnik Stanko, Jakhlova c. 6, Šmar-
je-Sap, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
17072, izdala UE Grosuplje. s-27357

Zavrl Janez, Predoslje 132, Kranj, voz-
niško dovoljenje št. S 231239. g-27030

Zavrl Pavle, Župančičeva ul. 27, Dob,
diplomo Srednje elektrotehniške šole Ljub-
ljana, izdana v Ljubljani, 25. 6. 1987, št.
722. s- 27065

Zemljič Emina, Tržaška cesta 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
565078, reg. št. 150915, izdala UE Ljub-
ljana. s-27238

Zemljič Silvo, Raičeva 15, Ormož, spri-
čevalo o zaključnem izpitu slikopleskar GŠC
Maribor, izdano leta 1972. p-27043

Zgonec Anton, Zgornje Gameljne 1a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 230008, reg. št. 6714, izdala UE
Ljubljana. s-27283

Zgonec Anton, Zgornje Gameljne 1a,
Ljubljana, inštruktorsko vozniško dovoljenje,
kat. BCE, št. SB 6550, reg. št. 6714, izda-
la UE Ljubljana. s-27284

Zupančič Matjaž, Miklošičeva cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1213544, reg. št. 166072, izdala UE
Ljubljana. s-27295

Zvržina Benedikt, Brezje nad Kamnikom
1/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 4199, izdala UE Kamnik. s-27004

Žemlič Štefan, Murska ul. 1, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 21867. p-27065

Žipert Vinko st., Janžev vrh 82, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10240.
g-27320

Žnidarčič Dušan, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163181, S 892789, izdala UE Ljubljana.
s-27378

Žust Janez, Hleviše 16, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 131712, reg.
št. 3047, izdala UE Logatec. s-27204
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PREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELOOOOOVNIHVNIHVNIHVNIHVNIH
RAZMERRAZMERRAZMERRAZMERRAZMERJIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,
ZAPOSLZAPOSLZAPOSLZAPOSLZAPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
IN ZAIN ZAIN ZAIN ZAIN ZAVVVVVARARARARAROOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
ZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMER
BREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSTITITITITI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni do-
bivali dodatek za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo
prihodnje leto znašal 102.000 SIT. To sta samo dve med številnimi novostmi, ki so
objavljene v novi knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani vsi predpisi o delovnih
razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5. septembra 1997.
Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:
– zakon o inšpekciji dela
– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo
– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
– predpisi o plačah direktorjev
– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil
oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
– pravilnik o štipendiranju
– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o
delovnih razmerjih in plačah
– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje

Cena 3465 SIT (10431)

Zbirka predpisov
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež
(druga dopolnjena izdaja)

Prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi velja dve leti. Z njegovo pomoč-
jo naj bi do začetka novega tisočletja uredili javno knjigo o stvarnih
pravicah na nepremičninah. Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v
zemljiško knjigo, morajo do junija leta 2000 predlagati vpis lastninske
pravice.

Pravilnik o vodenju zemljiške knjige in obrazci, ki so tudi objavljeni v
tej knjižici, odgovarjajo na vprašanje, kako naj lastniki predlagajo vpis
svojih nepremičnin in kaj morajo zabeležiti v zemljiškoknjižnih vložkih.
Največ težav je pri vpisu tako imenovane etažne lastnine. Zaradi tega
avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z Ministrstva za pravosod-
je v dopolnjenih uvodnih pojasnilih posebno pozornost namenja prav
vpisu etažne lastnine.

Cena 1050 SIT (10430)

Zbirka predpisov


