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Sodni register

KRŠKO

Rg-200652
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00500 z dne 14. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254154
Firma: PETPET, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Pod obzidjem

26a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petan Marija, Brežice, Pod

obzidjem 26a, vstop 16. 11. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
De Costa - Petan Ada, Ljubljana, Žancarje-
va ulica 20, vstop 16. 11. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica De Costa – Petan Ada, imenovana
16. 11. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0121 Reja govedi; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1010 Pridobivanje črnega
premoga; 1020 Pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 1430 Pridobivanje mineralov za kemij-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-

li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7482 Pakiranje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

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

Rg-201464
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00027 z dne 2. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KLAS, trgovina in proizvod-
nja, Dobova, d.o.o., sedež: Loče 30,
8257 Dobova, pod vložno št.
1/03128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, kapitala, zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5755913
Firma: BOPA – CAR, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: BOPA – CAR, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Ipavčeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urek Matjaž, izstop 8. 1.

1998; Urek Ivan, izstop 8. 1. 1998; Panić
Boris, Brežice, Ipavčeva ulica 10, vstop
8. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urek Matjaž, razrešen 8. 1. 1998;
direktor Panić Boris, imenovan 8. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-

navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-201465
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00309 z dne 29. 1. 1998 pri

subjektu vpisa GUNTE, gradbeništvo, in-
ženiring, mehanizacija, d.o.o., sedež: Ti-
tova cesta 75, 69281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/03229/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761808
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Drnovo 80
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2651 Pro-
izvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna;
2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
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na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201470
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00478 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa REGION, projektivni biro,
Brežice, p.o., sedež: Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča posledice lastninskega preobliko-
vanja, spremembo firme, skrajšane firme,
kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5076153
Firma: REGION, projektivni biro, Bre-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 27,178.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 11. 4.
1997, vložek 17,586.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 11. 4.
1997, vložek 2,442.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop
11. 4. 1997, vložek 2,442,000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kuharić Zdravko,
Brežice, Marof 26a, vstop 11. 4. 1997, vlo-
žek 574.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lazanski Marija, Brežice, Kregarjeva
1, vstop 11. 4. 1997, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Osterc – Še-
pec Cirila, Brežice, Bizeljska cesta 80,
vstop 11. 4. 1997, vložek 562.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jerič Marija,
Brežice, Župančičeva 20, vstop 11. 4.
1997, vložek 488.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavleković Dijana, Jesenice
na Dolenjskem, Obrežje 59, vstop 11. 4.
1997, vložek 112.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krošelj Terezija, Bizeljsko,
Stara vas 69a, vstop 11. 4. 1997, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fi-
lipič Matjaž, Brežice, Kregarjeva 1, vstop
11. 4. 1997, vložek 96.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šepec Peter, Brežice,
Bizeljska cesta 80, vstop 11. 4. 1997, vlo-
žek 612.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Stajnko Darko, Brežice, Maistrova 8,
vstop 11. 4. 1997, vložek 124.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Germovšek Miran,
Pišece, Podgorje 80a, vstop 11. 4. 1997,
vložek 412.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kostevc Vlasta, Brežice, Zakot 47,
vstop 11. 4. 1997, vložek 218.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Glogovič Mar-
jetka, Brežice, Šolska ulica 9, vstop 11. 4.
1997, vložek 114.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gramc Miran, Brežice, Cesta
bratov Miklavcev 97, vstop 11. 4. 1997,
vložek 98.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žagar Marija, Artiče, Glogov brod 4,
vstop 11. 4. 1997, vložek 166.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peterkoč Jože,
Dobova, Mostec 24, vstop 11. 4. 1997,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cerovšek Janez, Krško, Papirniška
ulica 24, vstop 11. 4. 1997, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Povh Karmen, Dobova, Selska cesta 10,
vstop 11. 4. 1997, vložek 30.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupančič Ciril –
Franc, Brežice, Betettova 4, vstop 11. 4.
1997, vložek 42.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Omerzu Roman, Artiče, Dečno
selo 40b, vstop 11. 4. 1997, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hotko Nežika, Kapele, Podvinje 31, vstop
11. 4. 1997, vložek 28.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zidanič Siniša, Brežice, Gradnikova
7, razrešen 11. 4. 1997 in ponovno imeno-
van za direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01267/01371-1997/TJ z dne 26. 11.
1997.

Rg-201471
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00009 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MACH INDUSTRIES – LIPA-
TOURS, proizvodnja, trgovina, turizem,
d.o.o., Loka pri Zidanem mostu, sedež:
Loka pri Zidanem mostu 56, 1434 Loka
pri Zidanem mostu, pod vložno št.
1/00966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5365449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zidarič-Kožar Helena, razrešena
26. 12. 1997; direktor Zidarič Marjan, Lo-
ka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 56, imenovan 26. 12. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-201473
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00003 z dne 20. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03906/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1254359
Firma: LEGO – ISAKOVIĆ & ISAKOVIĆ,

trgovina, zastopanje, projektiranje,
d.n.o., Brežice

Skrajšana firma: LEGO – ISAKOVIĆ &
ISAKOVIĆ, d.n.o., Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8250 Brežice, Zakot 43
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Isaković Ljubo in Isaković

Renata, oba iz Varaždina, Republika Hr-
vaška, Vinka Žganca 11, vstopila 6. 1.
1998, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblščeni za zastopanje: druž-
benik Isaković Ljubo, imenovan 6. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Isaković Renata, imenovana 6. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6312 Skla-
diščenje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-202765
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00493 z dne 10. 3. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KO-
PRIVNICA, p.o., sedež: Koprivnica 2,
8282 Koprivnica, pod vložno št.
1/00150/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5086043
Firma: OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
Skrajšana firma: OŠ KOPRIVNICA
Ustanovitelj: Občina Krško, Krško, Ce-

sta krških žrtev 14, vstop 24. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:

5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103 De-
javnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

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

Rg-202768
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00187 z dne 6. 3. 1998 pri
subjektu vpisa LEKARNA KRŠKO, p.o., se-
dež: Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zavodih, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, ustanovitelja, spremembo dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053846
Firma: JZ LEKARNA KRŠKO
Skrajšana firma: LEKARNA KRŠKO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Krško,

Krško, Cesta krških žrtev 14, vstop 19. 1.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koritnik-Dular Alenka, razrešena
4. 5. 1995; direktorica Janc Pavla, Krško,
Ravni 16, imenovana 4. 5. 1995, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost zavoda glasi: lekarniška de-
javnost, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva
ter zdravstvenih zavodov in drugih organiza-
cij z zdravili z izdajo zdravil na recept in brez
recepta ter magistralno pripravo zdravil; pre-
skrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, or-
topedskimi pripomočki, sredstvi za nego in
drugimi sredstvi za varovanje zdravja; izda-
janje veterinarskih zdravil; izdelovanje in pre-
verjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdra-
vilnih sredstev; svetovanje pri predpisova-
nju in uporabi zdravil; prodajanje strupov v
izvirnem pakiranju; prodajanje sredstev za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

Rg-202770
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00038 z dne 5. 3. 1998 pri
subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV IN
OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, p.o., se-
dež: Arto 13, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/00133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavo-
dih, spremembo firme, spremembo ustano-
vitelja, kapital in spremembo dejavnosti ter
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5050669
Firma: DOM UPOKOJENCEV IN OS-

KRBOVANCEV IMPOLJCA

Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 1.938,952.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija – Vla-

da Republike Slovenije, Ljubljana, Gregor-
čičeva 20, vstop 27. 5. 1993, vložek
1.938,952.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cizelj Milka, Krško, Cesta 4. julija
67, razrešena 15. 3. 1996 in ponovno ime-
novana za direktorico, ki zastopa in pred-
stavlja zavod z vsemi pooblastili določenimi
v statutu zavoda, kot vodja (direktor).

Dejavnost zavoda glasi: institucionalno
varstvo za odrasle duševno in telesno priza-
dete osebe; institucionalno varstvo starej-
ših; zdravstveno nego in zdravstveno reha-
bilitacijo; drugo osnovno zdravstveno in spe-
cialistično konziliarno dejavnost skladno z
naravo dejavnosti zavoda in z mrežo javne
zdravstvene službe; pomoč posamezniku in
družini na domu; socialni servis; naloge pri-
prave okolja, družine in posameznikov na
starost; odločanje o namestitvi, premestitvi
in odpustu iz zavoda; gospodarsko dejav-
nost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja
in varstva oskrbovancev.

Rg-202772
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00377 z dne 5. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GASTROMIKS, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Krško, sedež: Sre-
miška 13, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03874/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1197851
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:

4545 Druga zaključna gradbena dela; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-202775
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00079 z dne 2. 3. 1998 pri
subjektu vpisa CBT, trgovina in koopera-
cija, d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških
žrtev 137, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo
pooblastil zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5852021
Firma: CBT, proizvodnja investicijske

opreme in trgovina, d.o.o., Krško
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Platinovšek Karl, Krško, Cankarjeva
3a, razrešen 18. 2. 1998 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-

belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-202776
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00299z dne 2. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FOKUSS, financiranje razvo-
jih projektov, d.o.o., sedež: Skopice 18a,
8262 Krška vas, pod vložno št.
1/03333/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, spremem-
bo akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5802849
Ustanovitelj: Logar Metod, izstop 10. 7.

1997; Ivanovski Mitko, Ljubljana, Trg pre-
komorskih brigad 5, vstop 10. 7. 1997, vlo-
žek 1,608.686 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.140 druž-
ba opravlja vse, razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-202777
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00012 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/03807/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5942845
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: 8280 Brestanica, Šolska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stopar Alojz, Blanca, Rož-

no 45, vstop 28. 10. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grašovec Milan, Brestanica, Šolska ulica
15, vstop 28. 10. 1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jalovec
Katica, Krško, Papirniška ulica 1, vstop
28. 10. 1997, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lazar Marko, Kr-
ško, Gubčeva ulica 1, vstop 28. 10. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šiško Slavko, Raka, Straža 24,
vstop 28. 10. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pisanec Jo-
žef, Senovo, Dovško 2a, vstop 28. 10.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lipej Dušan, Brežice, Šubi-
čeva ulica 8, vstop 28. 10. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fir Silvo, Novo mesto, Ulica Ivana Roba
64, vstop 28. 10. 1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cigler To-
maž, Kostanjevica, Ljubljanska cesta 11,
vstop 28. 10. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cigler Nataša,
Kostanjevica, Ljubljanska cesta 11, vstop
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28. 10. 1997, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pisanec Jožef, imenovan 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5170 Druga trgovina na debelo;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 8520 Ve-
terinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

Vpis ustanovitve nameravane družbe z
omejeno odgovornostjo na podlagi soglasja
Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo Ljubljana št. LP
01351/02077-1998/MB z dne 9. 1.
1998.

Rg-202778
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00013 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/03805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5939046
Firma: VETERINARSKA BOLNICA

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Prešernova 17a
Osnovni kapital: 4,410.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop 28. 10.
1997, vložek 360.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 10.
1997, vložek 360.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 160, vstop
28. 10. 1997, vložek 710.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bregar Milena, Bre-
žice, Šolska cesta 3, vstop 28. 10. 1997,
vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kebe Janko, Brežice, Bizeljska ce-
sta 32, vstop 28. 10. 1997, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bosak Mirko, Brežice, Slomškova ulica 3,
vstop 28. 10. 1997, vložek 390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šnajder Damir,
Brežice, Jurčičeva ulica 10, vstop 28. 10.
1997, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Veselič Vladimir, Cerklje ob

Krki, Cerklje 1, vstop 28. 10. 1997, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verstovšek Peter, Brežice, Gornji Lenart 6,
vstop 28. 10. 1997, vložek 290.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Barbič Boštjan,
Brežice, Kopitarjeva ulica 2, vstop 28. 10.
1997, vložek 130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hribar Janez, Brežice, Boho-
ričeva ulica 25, vstop 28. 10. 1997, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glas Ivančica, Brežice, Čopova ulica 1, vs-
top 28. 10. 1997, vložek 190.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bratkovič Dragu-
tin, Brežice, Kraigherjeva cesta 5, vstop
28. 10. 1997, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bosak Mirko, imenovan 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo;  92623  Druge  športne  dejavno-
sti;  9272  Druge  dejavnosti  za  sprosti-
tev,  d.n.

Vpis ustanovitve nameravane družbe z
omejeno odgovornostjo na podlagi soglasja
Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo Ljubljana št. LP
01352/02078-1998/MB z dne 9. 1.
1998.

Rg-202779
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00011 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/03806/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5944058
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež:  8290  Sevnica,  Cesta  na

Grad 14a
Osnovni kapital: 7,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop 28. 10.
1997, vložek 640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 10.
1997, vložek 640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 160, vstop
28. 10. 1997, vložek 1,270.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Občina Sevnica,
Sevnica, Glavni trg 19a, vstop 28. 10.
1997, vložek 140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Malus Matjaž, Tržišče, Tržišče
24, vstop 28. 10. 1997, vložek 1,370.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štirn Franc,

Šentjanž, Šentjanž 1, vstop 28. 10. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Maver Henrik, Sevnica, Dalmatino-
va 2, vstop 28. 10. 1997, vložek 340.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Moscatelli
Renata, Krmelj, Krmelj 86a, vstop 28. 10.
1997, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Košmerl Zvone, Sevnica, Pod
Vrtačo 18, vstop 28. 10. 1997, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fir Silvo, Novo mesto, Ulica Ivana Roba 64,
vstop 28. 10. 1997, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Strajnar Miran,
Zabukovje, Zabukovje 64, vstop 28. 10.
1997, vložek 1,110.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mlakar Peter, Studenec, Ro-
višče 25, vstop 28. 10. 1997, vložek
1,110.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Malus Sonja, Tržišče, Tržišče 24, vstop
28. 10. 1997, vložek 110.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malus Matjaž, imenovan 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 8520 Vete-
rinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpis ustanovitve nameravane družbe z
omejeno odgovornostjo na podlagi soglasja
Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo Ljubljana št. LP
01350/02076-1998/MB z dne 9. 1.
1998.

Rg-202780
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00111 z dne 2. 3. 1998 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
PLINOVOD SEVNICA, sedež: Naselje he-
roja Maroka 24, 8290 Sevnica, pod vlož-
no št. 1/03408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789656
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Flajs Andreja, razrešna 31. 12.
1995 kot v.d. direktorica; direktor Kranjc
Anton, Sevnica, Drožanjska cesta 19, ime-
novan 1. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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;
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5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

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

Rg-202785
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00045 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa INTERIJER BREŽICE,
d.o.o., Uvoz – izvoz, sedež: Čolnarska
pot 28, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1201344
Sedež: 8250 Brežice, Marof 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jelača Nevenka, razrešena 7. 1.
1998; direktor Žmavčič Branislav, Brežice,
Čolnarska pot 28, imenovan 7. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202788
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00040 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MIKRAN, družba za trgovi-
no, d.o.o., Slovenska vas, Gospodarska
cona, objekt 233, Jesenice na Dolenj-
skem, PODRUŽNICA LJUBLJANA, sedež:
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03602/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5821215001
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 5
Ustanovitelj: MIKRAN, družba za trgovi-

no, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem, Slo-
venska vas, Gospodarska cona, objekt 233,
vstop 3. 2. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

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

LJUBLJANA

Rg-100258
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/03428 z dne 12. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28162/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5952786
Firma: N & A ČEKIĆ, d.n.o., trgovsko

gostinsko podjetje, Črnuče
Skrajšana firma: N & A ČEKIĆ, d.n.o.,

Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1231 Črnuče, Cesta v Pečale

št. 50
Ustanovitelja: Čekić Naožija in Čuhali

Adriana, oba iz Ljubljane-Črnuč, Cesta v Pe-
čale št. 50. vstopila 24. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čekić Naožija, imenovan 24. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-101590
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05287 z dne 10. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5967236
Firma: DOLŽAN & CO, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOLŽAN & CO, d.n.o.,

Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova
cesta 34

Ustanovitelja: Dolžan Dušan in Dolžan
Ema, oba iz Ljubljane, Linhartova cesta 34,
vstopila 14. 10. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dolžan Dušan, imenovan 14. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Dolžan Ema, imenovana 14. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3511 Gradnja in popravi-
lo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4543
Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno

v drugih specializiranih prodajalnah; 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
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-102840
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/06981 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PUNTAR, trgovina na de-
belo, d.o.o., Logatec, sedež: Tovarniška
c. 26-28, 1370 Logatec, pod vložno št.
1/19058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in odgo-
vornosti, zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917573
Firma: PUNTAR & COMPANY, trgovina

na debelo, d.n.o., Tovarniška c. 26-28,
Logatec

Skrajšana  firma:  PUNTAR  &  COM-
PANY, d.n.o., Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Puntar Martina, Logatec,
Tovarniška 26-28, izstopila iz d.o.o. in vsto-
pila v d.n.o. 21. 10. 1994, vložila 100.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Puntar Marijan Franc, Logatec,
Tovarniška 26-28, vstop 21. 10. 1994, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Puntar Marijan Franc, imenovan
21. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 553 Gostinske storitve prehrane; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-109143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02557 z dne 13. 5. 1997 pri
subjektu vpisa N & A ČEKIĆ, d.n.o., trgov-
sko gostinsko podjetje, Črnuče, sedež:
Cesta v Pečale št. 50, 1231 Črnuče,
pod vložno št. 1/28162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe z dne 9. 5. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5952786
Firma: N & A ČEKIĆ, d.n.o., trgovsko

gostinsko podjetje Ljubljana
Skrajšana firma: N & A ČEKIĆ, d.n.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva 14

Rg-111332
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02701 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa RENTA COMM, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob
Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05064/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5322570
Ustanovitelja: Černič Igor, Ljubljana, Na

Peči 2, vstop 19. 2. 1990, vložek
10,464.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Trpin Dušan, Ljubljana, Jelovškova
ulica 1a, vstop 13. 5. 1997, vložek
6,976.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-112353
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/00324 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa EFFE, Trgovina in svetova-
nje, d.o.o., sedež: Marinkov trg 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, skraj-
šano firmo, spremembo sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, zastopnikov ter

spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5554004
Skrajšana firma: EFFE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cleveland-

ska 25
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Elsner Barbara, Feren-

čak-Marin Stanislava, Ferenčak Boris in El-
sner Branko, vsi izstopili 23. 12. 1996,
Medved Djurdjica, Ljubljana, Clevelandska
25, vstop 23. 12. 1996, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Elsner Branko, razrešen 8. 1. 1997
kot v.d. direktorja; zastopnik Ferenčak Bo-
ris, razrešen 8. 1. 1997; direktorica Med-
ved Djurdjica, imenovana 8. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 45220 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-

govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400  Dejavnosti  drugih  prometnih
agencij;  74120  Računovodske,  knjigo-
vodske  in  revizijske  dejavnosti,  davčno
svetovanje.
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Rg-114419
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05416 z dne 10. 10. 1997 pri
subjektu vpisa CASH TIME, d.o.o., Podjet-
je za gostinstvo in turizem, Cesta v Gori-
ce 36, Ljubljana, sedež: Cesta v Gorice
36, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, sedeža in zastopnika ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 17. 9. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5808880
Firma: MB BIRO, d.o.o., Knjigovodske

in komercialne storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: MB BIRO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mirković Bratislav, razrešen 17. 9.
1997; direktorica Mirković Ružica, Kamnik,
Groharjeva ulica 20, imenovana 17. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-114453
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/00087 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TOLEX, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in marketing, d.o.o.,
na domačem in tujem tržišču, 1260
Ljubljana – Polje, sedež: Studenec 7c,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/08322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, skrajšane firme, ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407141
Firma: TOLEX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: TOLEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Tolmajnar Božidar, Ljublja-

na-Polje, Studenec 7c, vstop 31. 8. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
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; 2721 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in

kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-114460
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02215 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PANADRIA, zastopanje in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jana
Husa 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti ter
družbene pogodbe z dne 9. 4. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5673798

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 33
Ustanovitelj: Kukovica Peter, Kranj, Can-

karjeva 7, vstop 12. 10. 1992, vložek
12,619.884,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami.

Rg-114702
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/04502 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MINERAL, Podjetje za pri-
dobivanje, predelavo in montažo narav-
nega kamna, d.d., sedež: Letališka c. 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5033128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gosar Gale Marija, Ljubljana, Jam-
nikarjeva ulica 53, razrešena 24. 7. 1997
in ponovno imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-114718
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05933 z dne 12. 11. 1997 pod
št. vložka 1/29893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233211
Firma: BAUTEH, d.o.o., Gradbeništvo

in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: BAUTEH, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v zeleni

gaj 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lokar Jožef, Ljubljana, Pot

v zeleni gaj 27, vstop 20. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lokar Jožef, imenovan 20. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
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ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav.

Rg-114902
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05594 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEDITRADE SPORTLINE,
zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vodovodna 100, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24239/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in družbene pogodbe z dne 7. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5786240
Firma: BJ SPORTLINE, zunanja in no-

tranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodo-
vodna 100

Skrajšana firma: BJ SPORTLINE, d.o.o.,
Ljubljana

Rg-114982
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/03728 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PAVLIHA, Časopisna de-
javnost, komuniciranje in trženje, d.o.o.,
sedež: Slovenska 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5049164
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 11. 7. 1995; DP
VIZIJA PID, d.d., Novo mesto, izstop 25. 4.
1997; PID SETEV, d.d., Ljubljana, Gos-
posvetska 5, vstop 25. 4. 1997, vložek
4,959.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Varšek Svetislav, Ljubljana, Malči Be-
ličeve 155, razrešen 19. 5. 1997 kot po-
slovodja družbe in imenovan za zastopnika,
ki kot vršilec dolžnosti poslovodje družbe
zastopa družbo brez omejitev, ter ponovno
razrešen dne 18. 8. 1997 ter imenovan za
zastopnika, ki kot v.d. poslovodje zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-115370
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg št. 97/02066 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa OBAD – PRI-
REDITVE, podjetje za varovanje priredi-
tev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 63,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5759188
Ustanovitelji: OBAD, varovanje premo-

ženja, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, izstop
6. 3. 1997; Marciuš Dušan, Ljubljana,
Glinškova ploščad 1, vstop 15. 5. 1993,
vložek 1,161.680 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pelko Franc, Ljubljana, Krista-
nova 2, vstop 15. 5. 1993, vložek
670.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skok Davorin, Šmarje Sap, Ljubljanska ce-
sta 39, vstop 6. 3. 1997, vložek 223.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kusić
Stanko, Ljubljana, Preglov trg 2, vstop 6. 3.
1997, vložek 178.720 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-115609
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg št. 97/03479 z dne 14. 11.
1997 pri subjektu vpisa NUBIS, svetova-
nje, zastopanje in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Robbova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07085/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5633770
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 8
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
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lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja 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; 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; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja
sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2461 Proizvodnja razstre-
liv; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke;2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih 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
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
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.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-

tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3662 Pro-
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izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 40101 Proizvod-
nja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elek-
trike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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.; 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; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov;5512 Dejavnost hotelov brez restavra-

cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eskperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
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centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-116239
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/07134 z dne 22. 12. 1997 pod
št. vložka 1/30058/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1243799
Firma: KARANTANIJA CINEMAS, druž-

ba za svetovanje in filmsko produkcijo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KARANTANIJA CINE-
MAS, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INVESTACOMMERCE AG,

ZUG, Loberenstrasse 47, vstop 11. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Karanović Zdravko, Zagreb, Lošinj-
ska 33, imenovan 11. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Sluga De-
jan, Gornja Radgona, Panonska ulica 30,
imenovan 11. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom 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 tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-

fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in 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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Rg-116379
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05674 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MARVIN & OTTO, storitve,
d.o.o., Švabičeva 5, Ljubljana, sedež:
Švabičeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28532/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, fir-
me, sedeža, zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi z dne 10. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5967147

Firma: MARVIN & OTTO, storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: MARVIN & OTTO,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Ustanoviteljica: Nose Tomaž, izstop

10. 10. 1997; Nose Barbara, Ljubljana, Uli-
ca 9. junija 17, vstop 10. 10. 1997, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Franulović Robert, Split, Spinutska
55, imenovan 10. 10. 1997.

Rg-116606
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/05961 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PNEUMO CENTER, stori-
tve, gostinstvo, trgovina, d.o.o., Selska
ulica št. 60, Lavrica p. Škofljica, sedež:
Selska ulica št. 60, Lavrica, 1291 Škof-
ljica, pod vložno št. 1/24985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov, zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 24. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5823579
Ustanovitelj: Golobič Jože, izstop

24. 10. 1997; Golobič Martin, Lavrica,
Škofljica, Selska ulica 60, vstop 24. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golobič Jože, razrešen 24. 10.
1997; zastopnik Golobič Martin, razrešen
24. 10. 1997; direktor Golobič Martin, ime-
novan 24. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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-
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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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih

kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-202600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00521 z dne 2. 3. 1998 pod št. vložka
1/30267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272667
Firma: X-TON, družba za trgovino, po-

sredništvo in umetniško ustvarjanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: X-TON, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Machiedo Boris, Freiburg

in Breisgau, Laufener Strasse 15, vstop
9. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Machiedo Boris in zastopnica Amer-
šek Sanda, Ljubljana, Neubergerjeva 3, ki
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja, umenovana 9. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

MURSKA SOBOTA

Rg-201000
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00321 z dne 21. 1.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKA
ZALOŽBA, d.d., sedež: Lendavska 1,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5039843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osterc Slavko, razrešen 31. 5. 1997;
direktor Kociper Jožef, Črešenovci, Odran-
ci, Gajska ulica 38, imenovan 1. 6. 1997,
za prodajo oziroma nakup osnovnih sred-
stev v vrednosti nad 30.000 DEM v tolarski
protivrednosti, za uvrstitev delnic na borzo
je potrebno soglasje nadzornega sveta.

Rg-201004
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00571 z dne 20. 1.
1998 pri subjektu vpisa POLDI, trgovina
na veliko in malo, Dokležovje, d.o.o., se-
dež: Dokležovje, Glavna ul. 69, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/01816/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje družbe z omejeno odgovornostjo v
zadrugo, spremembo firme, ustanoviteljev,

dejavnosti in naziva osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5753724
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA

DOKLEŽOVJE, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Ustanovitelji: Balažic Leopold, izstop

15. 10. 1997; Balažic Pavla, Beltinci, Do-
kležovje, Glavna ulica 11, vstop 15. 10.
1997, vložek 63.333 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gregor Metka, Beltinci, Dokle-
žovje, Glavna 71, vstop 15. 10. 1997, vlo-
žek 63.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Balažic Leopold, Beltinci, Dokležovje, Glav-
na ulica 71, vstop 15. 10. 1997, vložek
63.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Balažic Leopold, razrešen 15. 10. 1997
in imenovan za zastopnika, ki kot predsednik
zadruge zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 01420 Storitve za živino-
rejo brez veterinarskih storitev; 05010 Ri-
bištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 15420 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 15850 Pro-
izvodnja testenin; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem.

Rg-201005
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00123 z dne 19. 1.
1998 pri subjektu vpisa PIONEER SAATEN,
GES.M.B.H., PREDSTAVNIŠTVO ZA SLO-
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VENIJO, sedež: Kocljeva 16, 69000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/02110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881064
Sedež: 9000 Murska Sobota, Koclje-

va 16
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-202146
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00932 z dne 27. 1.
1998 pri subjektu vpisa AVTO RECEK,
podjetje za storitve in trgovino, Žižki,
d.o.o., sedež: Žižki 94a, 9232 Črešnov-
ci, pod vložno št. 1/01852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5753686
Osnovni kapital: 1,920.333 SIT
Ustanoviteljica: Recek Cecilija, Črešnov-

ci, Žižki 94a, vstop 2. 5. 1993, vložek
1,920.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-202148
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00147 z dne 26. 1.
1998 pri subjektu vpisa VIZIJA, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in
storitve, Gornja Radgona, d.o.o., sedež:
Kocljeva ul. 13, 69250 Gornja Radgo-
na, pod vložno št. 1/01612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, njihovih poslovnih deležev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5667798
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Koc-

ljeva ul. 13
Ustanovitelji: Bistrovič Vlado, Oreški Dra-

žen, Buhinjak Bojan, Oreški Katarina in Bi-
strovič Katica, vsi izstopili 6. 3. 1997; Petek
Stjepan, Krapina, Republika Hrvaška, Jeze-
rišče 40, vstop 6. 3. 1997, vložek
1,119.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petek Biserka, Krapina, Republika Hrvaška,
Jezerišče 40, vstop 6. 3. 1997, vložek
369.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kisić Marijan, Pregrada, Republika Hrvaška,
Hum na Sutli 160, vstop 6. 3. 1997, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Buhinjak Bojan, razrešen 6. 3. 1997; pro-
kurist Bistrovič Vlado, razrešen 6. 3. 1997;
direktor Petek Stjepan, imenovan 6. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Ti-
sel Ida, Gornja Radgona, Podgrad 35, imeno-
vana 6. 3. 1997; prokurist Ibrahimović Hajro,
Velenje, Goriška 43, imenovan 6. 3. 1997.

Rg-202149
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01312 z dne 29. 1.
1998 pri subjektu vpisa GAMEX, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ska-
kovci, d.o.o., sedež: Skakovci 62, 9261
Cankova, pod vložno št. 1/01252/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

membo osnovnega kapitala, družbenikov in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574035
Osnovni kapital: 1,676.520 SIT
Ustanovitelja: Ščančar Darko, vstop

21. 12. 1990 in Ščančar Štefan, vstop
28. 12. 1994, oba iz Cankove, Skakovci
62, vložila po 838.260 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 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; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
6713-Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, družba opravlja le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-202150
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00640 z dne 23. 1.
1998 pri subjektu vpisa TARA, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, export-im-
port, d.o.o., sedež: Partizanska 42,
69250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01199/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5565405
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Parti-

zanska 42
Osnovni kapital: 2,026.000 SIT
Ustanovitelj: Saiti Midaim, Romanovce,

Republika Makedonija, vstop 4. 11. 1997,

vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi 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; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74140- Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-202154
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00001 z dne 15. 1.
1998 pri subjektu vpisa RADENSKA SISTE-
MI, Polnilna in pakirna tehnika, Radenci,
d.o.o., sedež: Zdraviliško naselje 14,
9252 Radenci, pod vložno št. 1/00469/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku stečajnega postopka, spremembo
firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5363799
Firma: RADENSKA SISTEMI, Polnilna

in pakirna tehnika, Radenci, d.o.o. - V
STEČAJU

Skrajšana firma: RADENSKA SISTEMI,
Radenci, d.o.o., - V STEČAJU

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frangež Andrej, razrešen 5. 1. 1998;
stečajni upravitelj Žunič Bojan, Murska So-
bota, Staneta Rozmana 2, imenovan 5. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 19/97-3 z dne 5. 1.
1998.

Rg-202155
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00020 z dne 29. 1.
1998 pod št. vložka 1/02336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1270427
Firma: OBRATNA VETERINARSKA

AMBULANTA KG RAKIČAN, d.o.o.
Skrajšana firma: OVA KG Rakičan,

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

govornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Ižakovci 188
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kmetijsko gospodarstvo Ra-

kičan, d.d., Murska Sobota, Rakičan, Len-
davska 5, vstop 13. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gider Tonček, Puconci, Bokrači 23,
imenovan 13. 1. 1998, zastopa in pred-
stavlja družbo samostojno, posamično in z
omejitvijo, da lahko sklepa poslovne pogod-
be do zneska vrednosti 300.000 SIT samo-
stojno, za sklepanje drugih poslovnih po-
godb in za sklepanje vseh pogodb delovne-
ga prava in za zastopanje pred sodišči pa
potrebuje pismeno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:
01420 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 85200 Veterinarstvo.

Rg-202156
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00543 z dne 10. 2.
1998 pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ
SOBOČANKA, prevozniško podjetje,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Cankarje-
va 75, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00833/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, direk-
torja in družbene pogodbe z dne 29. 9.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5459079
Ustanovitelj: Serec Stanko, izstop

31. 12. 1997; Škerlak Antonija, izstop
13. 12. 1997; Smodiš Vera, izstop 31. 12.
1997; Ozmec Slavko, Velika Polana, Velika
Polana 164a, vstop 1. 1. 198, vložek
1,575.197,58 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Serec Stanko, razrešen 31. 12.
1997; direktor Ozmec Slavko, imenovan
1. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202157
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00524 z dne 30. 1.
1998 pri subjektu vpisa MAZDA MOHOR,
podjetje za proizvodnjo kovinske emba-

laže, popravilo vozil, prevoz, rent-a-car,
trgovina, uvoz in izvoz, Radenci, d.o.o.,
sedež: Kapelska c. 17, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in naziva ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter njegovih
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5354439
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelja: Mohor Franc, vložek

1,527.000 SIT in Mohor Marija, vložek
10.000 SIT, oba iz Radencev, Kapelska c.
17, vstopila 7. 2. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mohor Marija, imenovana 7. 2.
1990, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Mohor Franc, razrešen 26. 9. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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 po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52740 Druga popravila, d.n.;
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; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-202158
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00014 z dne 3. 2.
1998 pod št. vložka 1/02337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1254502
Firma: TRANSPAK, podjetje za inženi-

ring, procesno opremo in zastopstva,
d.o.o.

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

govornostjo
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Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-
ska ul. 43

Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Frangež Andrej, Radenci,

Kidričevo naselje 6, vstop 27. 1. 1998, vlo-
žek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Buzeti-Kozelj Marjana, Murska Sobo-
ta, Bakovci, Poljska 14, vstop 27. 1. 1998,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Frangež Andrej, imenovan 27. 1.
1998, zastopa družbo z omejitvijo, da po-
trebuje soglasje skupščine za investicije, ki
niso potrjene in sprejete v letnem planu, za
najetje posojil in kreditov, ki niso zajeti v
letnem planu in za dajanje poroštva glede
obremenitev premoženja s hipoteko; pro-
kurist Kozelj Bojan, Murska Sobota, Bakov-
ci, Poljska 14, imenovan 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29530 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go  opazovanje,  meritve  in  kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140, Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-202159
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00233 z dne 29. 1.
1998 pri subjektu vpisa MAKOL, Podjetje
za trgovino, marketing in svetovanje,
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Šlebin-
gerjev breg 26, 9250 Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/00515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, poslovodje in akta s temile
podatki:

Matična št.: 5377277
Firma: KOLARIČ, Proizvodnja glasbil,

d.o.o.
Skrajšana firma: KOLARIČ, d.o.o.
Sedež: 9253 Apače, Žepovci b.št.

Osnovni kapital: 1,996.728,70 SIT
Ustanovitelj: Kolarič Danila, izstop 10. 1.

1995; Kolarič Dragutin, Gornja Radgona,
Šlebingerjev breg 26, vstop 26. 12. 1998,
vložek 1,996.728,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolarič Danila, razrešena 10. 1.
1995; družbenik Kolarič Dragutin, razrešen
16. 12. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36300 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-202160
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00018 z dne 28. 1.
1998 pri subjektu vpisa LAINT – Brigita
Laj, Podjetje za intelektualno in storitve-
no dejavnost, k.d., sedež: Gornji Lakoš
135, 69220 Lendava, pod vložno št.
1/01790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5734983
Sedež: 9220 Lendava, Dolnji Lakoš 5
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo

pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, 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; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120, Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
74.140, Podjetniško in poslovno svetovanje,
družba ne opravlja arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 527/96 Rg-82
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba VITON, podjetje za svetova-

nje, d.o.o., Parižlje 72/b, Braslovče, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ir-
mančnik Viktorijo, Parižlje 72/b, Braslovče,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici v
celoti.

Sklep je sprejela družbenica dne 23. 3.
1995.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 4. 1998

Srg 842/96 Rg-83
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba BOHOR, izvoz-uvoz, računo-

vodske in finančne storitve, d.o.o., Du-
šana Kvedra 11, Šentjur pri Celju, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Bo-
hor, lesna oprema Mestinje, d.d., Podplat,
Mestinje 6 in Bohor, žaga in furnirnica, d.d.,
Leona Dobrotinška 9, Šentjur, ki prevzame-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika.

Sklep sta sprejela družbenika dne
22. 10. 1996.

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 16. 4. 1998

KRANJ

Srg 1002/97 Rg-201815
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1002/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 2. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4213/00 vpiše izbris družbe AV-
TOSTAR – BRADULE & LAIBACHER, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Tr-
žič, s sedežem Virje 8, Tržič, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 2. 1998

KRŠKO

Srg 83/97 Rg-108250
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

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

Družba ACAPULCO, trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje Brežice, d.o.o., Tom-
šičeva 2, Brežice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Štajcer Antun, Durmitor-
ska 29b, Zagreb, R Hrvaška, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Štajcer An-
tuna.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 6. 1997

Srg 365/97 Rg-203204
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

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

Družba FRI, finančni in računovodski
inženiring, p.o., Šentlenart 76b, Breži-
ce, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gerjevič Helena, Šent-
lenart 76b, Brežice, z ustanovitvenim kapi-
talom 20.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 20.000
SIT prenese v celoti na Gerjevič Heleno.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 3. 1998

Srg 924/94 Rg-203309
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
ANDOLŠEK, trgovina, storitve in pro-

izvodnja Sevnica, d.o.o., Naselje heroja
Maroka 10, Sevnica, se izbriše iz sodne-
ga registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Andolšek Jer-
nej, Naselje heroja Maroka 10, Sevnica.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-

bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 4. 1998

LJUBLJANA

Srg 6614/97 Rg-84
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

OKENCE, NIKOLOSKI IN ZAKOVŠEK,
trgovina in storitve, d.n.o., Verd 19a, Vrh-
nika, reg. št. vl. 1/26932/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 11. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zakovšek Nada, Poljan-
ski nasip 12, Ljubljana in Nikolovski Trajče,
Verd 19a, Vrhnika, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 1998

Srg 94/11247 Rg-102320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11247 z dne 23. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/19256/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KSI, d.o.o., Ljubljana-Polje,
družba za opravljanje trgovinske dejav-
nosti

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

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Novo

Polje c. XV/6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Marolt Zdenka, izstop

16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzela Marolt
Zdenka, Novo polje c. XI/6, Ljubljana-Polje.

Srg 96/05002 Rg-201714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05002 z dne 23. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/13084/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BREGAR, podjetje za intelek-
tualne storitve, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: BREGAR, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Magajnova 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Bregar Danijel, Bregar

Zvonko, Bregar Bernarda, Bregar Emil in
Bregar Jasna, izstopili 25. 10. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bregar Danijel, Bregar Zvonko, Bregar
Bernarda, Bregar Emil in Bregar Jasna, vsi
Magajnova 24, Ljubljana.

Srg 97/04981 Rg-202599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04981 z dne 2. 3. 1998 pod št. vložka
1/19378/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5917565
Firma: AL-GA-VE ALEŠ OKOREN & VE-

SNA URBANČIČ, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: AL-GA-VE Aleš OKO-
REN & Vesna URBANČIČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Za-
vrstnik 61

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Okoren Aleš in Urbančič

Vesna, izstop 1. 9. 1997.
Sklep skupščine z dne 1. 9. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Aleš Okoren, Ščit 4 in Vesna Urbančič,
Zavrstnik 61, Šmartno pri Litiji.

Srg 96/06886 Rg-202625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06886 z dne 15. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/07251/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku na podlagi Cpg
1407/96 s temile podatki:

Firma: ASP, servisno, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, C. v Zeleni

log 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Šetrajčič Dragoš Ludvik,

izstop 13. 3. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Šetrajčič Dragoš Ludvik, Cesta v Zeleni
log 23, Ljubljana.

Srg 94/10736 Rg-202897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10736 z dne 17. 2. 1998 pod št.
vložka 1/18205/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-

hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PLANTAGEA, d.o.o., kmetijska
proizvodnja, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 1414 Podkum, Podkum 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Šulin-Drnovšek Tanja,

izstop 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Tanja Šulin Drnovšek, Polje 16, Zagor-
je ob Savi.

Srg 97/06814 Rg-202902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06814 z dne 17. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/26337/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5885175
Firma: CIBA GEIGY AG BASEL, Po-

družnica Ljubljana
Skrajšana firma: CIBA GEIGY AG, Po-

družnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: Ciba Geigy Ag Basel, izstop

6. 11. 1997.
Sklep upravnega sveta z dne 6. 11.

1997 o prenehanju podružnice po skrajša-
nem postopku.

Izbris podružnice zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe v
celoti prevzema Ciba-Geigy Services AG,
Lichtstrasse 35, Postfach, CH 4002 Ba-
sel.

Srg 98/01341 Rg-203141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01341 z dne 10. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 4/00011/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi ustanovitve
javnega podjetja s temile podatki:

Matična št.: 5269865
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OBČINE LOGATEC
Skrajšana firma: SKLAD STAVBNIH

ZEMLJIŠČ OBČINE LOGATEC
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška c. 15
Izbris podjetja Sklad stavbnih zemljišč

Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec,
zaradi ustanovitve javnega podjetja Stavbna
zemljišča Logatec, d.o.o., ki je vpisano pod
vložno št. 1/30303/00.

MARIBOR

Srg 94/03370 Rg-30864
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 94/03370 z dne 8. 1.
1996 pod št. vložka 1/07123/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5702950
Firma: B & E FINANCE, export-import,

d.o.o.
Skrajšana firma: B & E FINANCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Slivniška 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Komatovič Erika in Pu-

šnik Božena, izstop 3. 1. 1996.

Srg 94/03425 Rg-32706
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 94/03425 z dne 1. 2.
1996 pod št. vložka 1/01884/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ECOTIME, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Slivniška 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Komatovič Stjepan, Pušnik

Bojan in H. Ibrahimbegović, izstop 3. 1.
1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 98/00087 Rg-202963
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00087 z dne 10. 3.
1998 pod št. vložka 1/01592/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi zaključka likvidacije in izbris iz registra
s temile podatki:

Firma: ZADRUŽNO PODJETJE MUR-
SKO POLJE, Križevci pri Ljutomeru,
d.o.o. – v likvidaciji

Skrajšana firma: MURSKO POLJE, Kri-
ževci pri Ljutomeru, d.o.o. – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9242 Križevci pri Ljutomeru,
Križevci pri Ljutomeru št. 11

Osnovni kapital: 381,178.434,50 SIT
Ustanovitelja: Kmetovalec, Splošna

kmetijska zadruga Križevci pri Ljutomeru,
z.b.o. in Klas, Splošna kmetijska zadruga
Križevci pri Ljutomeru, z.b.o., izstop 24. 2.
1998.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidacij-
skega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 29/92-339 z dne 11. 2. 1998 (pravno-
močen dne 24. 2. 1998), je bil vpisan v
sodni register dne 10. 3. 1998 s sklepom
Srg 87/98.

Srg 95/00457 Rg-202965
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00457 z dne 10. 3.
1998 pod št. vložka 1/02144/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5639506
Firma: FRIGO COMMERC, Trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIGO COMMERC,

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

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Pod-
grad 35

Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanovitelj: Matijevič Marko, izstop

10. 3. 1998.
Sklep družbenika z dne 21. 12. 1995

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni register
s sklepom Srg 95/00457, dne 10. 3. 1998.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Matijevič Marko,
Hrašćica, Osječka 3, Hrvaška.

Srg 96/00313 Rg-202966
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00313 z dne 10. 3.
1998 pod št. vložka 1/00864/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5472270
Firma: N.A.J., za trgovino, gostinstvo

in posredništvo Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: N.A.J., Murska Sobo-

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska št. 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Čagran Franc, izstop 10. 3.

1998.
Sklep družbenika z dne 3. 10. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster s sklepom z dne 10. 3. 1998, s
sklepom Srg 313/96. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Čagran Franc, Murska Sobota, Len-
davska 28.

Srg 96/00178 Rg-202984
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00178 z dne 19. 2.
1998 pod št. vložka 1/00262/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5291771
Firma: POSLOVNO SVETOVANJE IN

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

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Seršen Štefan in Špilak

Štefan, izstop 19. 2. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster s sklepom Srg 96/00178, z dne 19. 2.
1998. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Seršen
Štefan, Lendava, Kranjčeva 8 in Špilak Šte-
fan, Velika Polana 24.

Srg 196/96 Rg-203203
Družba DEM, Trgovina na debelo in

drobno, izvoz-uvoz, Lemerje, d.o.o., Le-

merje 15e, vpisana v sodni register tukajš-
njega sodišča, vl. št. 1/615/00, preneha po
skrajšanem postopku zakona o gospodar-
skih družbah po sklepu z dne 21. 6. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Roudi Edita in Roudi Štefan, oba Lemer-
je 15e, kot družbenika prevzemata obvez-
nost plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika v sorazmerju s poslovnima
deležema, ki sta enaka.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 4. 1998

Srg 99/98 Rg-203692
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
TREJO, uvoz in izvoz, trgovina na ve-

liko in malo Lendava, d.o.o., Lendava,
Kranjčeva ulica št. 10, ki je vpisana v reg.
vložku tukajšnjega sodišča št. 1/2180/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja Treiber Jožefa, Lendava, Parti-
zanska ulica 63, dne 5. 3. 1998.

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

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Treiber
Jožef, Lendava, Partizanska ulica št. 63.

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

Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1998

NOVA GORICA

Srg 96/00447 Rg-103203
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00447 z dne 14. 1.
1997 pod št. vložka 1/03186/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5784166
Firma: TIPKA I, d.o.o., poslovne stori-

tve, Prvačina
Skrajšana firma: TIPKA I, d.o.o., Prva-

čina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Prvačina 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 30. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti družbe prevzema Grego-
rič Ivanka, Prvačina 17, Dornberk.

NOVO MESTO

Srg 81/98 Rg-202230
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba SILAN DOLENJSKA, cenitve in

posredovanje pri prometu z nepremični-
nami, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 22,
vpisana na reg. vl. št. 1-1589/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 12. 2. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Slavka Sitar, Novo me-
sto, Smrečnikova 6, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,670.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,670.000 SIT v celoti prenese na ustano-
viteljico Slavko Sitar, Novo mesto, Smrečni-
kova 6.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 1998

Srg 97/98 Rg-202894
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba LAMMA, Proizvodno trgovsko

podjetje, Trebnje, d.o.o., Trebnje, Ulica
talcev 9, vpisana na reg. vl. št. 1-1262/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Oven, Trebnje, Do-
lenji Podboršt 15, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,631.741 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,631.741 SIT v celoti prenese na ustano-
vitelja Andreja Ovna, Trebnje, Dolenji Pod-
boršt 15.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 3. 1998

Srg 104/98 Rg-202942
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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Družba ZIKS, Izdelava in servisiranje
strojev, naprav in orodij, d.o.o., Semič,
Semič 32a, vpisana na reg. vl. št.
1-590/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 12. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Tomaževič, Se-
mič, Semič 32a in Marjan Tomaževič, Se-
mič, Semič 37a, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Jožeta To-
maževiča in Marjana Tomaževiča, v soraz-
merju z vloženima deležema.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 3. 1998

PTUJ

Srg 95/00016 Rg-201298
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00016 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/08553/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki.

Matična št.: 5779111
Firma: HORK, storitve, trgovina in go-

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

govornostjo
Sedež: 2256 Juršinci, Juršinci 20a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Robert, izstop 23. 7.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Robert Horvat, Juršinci 20, Juršinci.

Srg 273/97 Rg-203619
Družba DAMAJANTI – VARGA B & J,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Trstenjakova 5, Ptuj, reg. št. vl.
1/9523-00, katere ustanoviteljica je Varga
Barbara, Puškinova ulica 9, Maribor, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 15. 9.
1997 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Varga Bar-
bara.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 4. 1998

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-132/93-009 Ob-2604
Sindikat vozovnih preglednikov Slo-

venije se določi kot reprezentativni sindikat
v poklicu vozovni preglednik.

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-2549
Pravila o organiziranosti in delovanju Sin-

dikata vrtca Mengeš, s sedežem Šolska
ul. 12, Mengeš, se hranijo pri Upravni eno-
ti Domžale pod zap. št. 3/98.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182137.

Št. 028-1/98-12-09 Ob-2559
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 8. 5. 1998
pod zap. št. 47, z nazivom pravila sindika-
ta M-Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.
in sedežem družbe M-Kmetijska zadruga
Trebnje, z.o.o., Baragov trg 3, Trebnje.

Št. 007-03/98-230 Ob-2560
Republika Slovenija, Upravna enota

Šentjur pri Celju z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 7. 5. 1998, pod zap.
št. 06/98, z nazivom pravilnik sindikata
Neodvisnost KNSS družbe TOLO, d.o.o.,
Šentjur, ki ga je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata Nevenka Obrez, z imenom:
pravilnik sindikata družbe, s sedežem: Ce-
sta Leona Dobrotinška 8, Šentjur. Sindi-
katu družbe se določi matična številka:
1133284.

Razglasi sodišč

Dražbeni oklici

St 8/96-301 S-222
To sodišče, v skladu z določilom člena

154/II in III zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko pod-

jetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, raz-
glaša

dražbeni oklic

Dne 28. 5. 1998 bo ob 15. uri na sede-
žu stečajnega dolžnika, Kočevarjeva 2, No-
vo mesto, javna dražba dela premoženja
stečajnega dolžnika (kompleks Togrel Kr-
ško), ki obsega:

– parc. št. 2031/1 v izmeri 14.998 m2,
– parc. št. 2032/3 v izmeri 18.429 m2,
– parc. št. 2030/2 v izmeri 10.506 m2,
– T – 1 proizvodna hala I in II faza, 2.719

m2 KP,
– T – 2 proizvodna hala III faza,

2.740 m2 KP,
– T – 3 proizvodna hala, vezni del,

621 m2 KP,
– T – 4 skladišče, garaže, 160 m2 KP,
– T – 5 aneks, 959 m2 KP,
– T – 6 vratarnica, 25 m2,
– T – 7 plinska postaja, 6 m2 KP,
– T – 10 skladišče goriva, 36 m2 KP,
– T – 11 začasna pisarna, 51 m2 KP,
– T – 13 leseno skladišče, lopa enokap-

nica, 480 m2 KP,
– T – 14 skladišče vnetljivih snovi, 17

m2 KP,
– T – 15 mizarska delavnica-lopa, 35 m2

KP,
– T – 17 skladišče gotovih izdelkov,

1665 m2 KP,
– T – 18 separacija-pisarniški objekt,

122 m2 KP,
– T – 19 separacija-zidani objekt, 18 m2

KP,
– T – 20 betonarna-komandna postaja,

20 m2 KP,
– T – 21 betonarna-skladiščna baraka,

169 m2 KP,
– T – 22 separacija in betonarna-les.

nadstrešek, 153 m2 KP,
– T – 23 separacija-črpališče, 16 m2 KP,
– betonski plato v vrednosti 11,694.708

SIT,
– oprema po specifikaciji v prilogi 1 ce-

nilnega mnenja.
Izklicna cena za celotno navedeno pre-

moženje je 186,227.241 SIT (1,970.658
DEM).

Pogoji
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, če se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti pooblastilo za licitacijo in izpisek
iz sodnega registra, fizične osebe pa oseb-
ni dokument in potrdilo o državljanstvu.

2. Kupci ne morejo biti fizične in pravne
osebe, ki so navedene v 153. členu zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Pred dražbo mora vsak dražitelj predložiti
javno listino skladno s četrtim odstavkom
istega člena. Uspešen kupec pa bo moral
overjeno javno listino predložiti pred podpi-
som pogodbe.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-
ne in pravne osebe, ki bodo najpozneje do
27. 5. 1998 vplačale varščino v višini 10%
izklicne cene na žiro račun št.
52100-690-68375 pri APP Novo mesto in
to dokazale s potrjeno kopijo nakazila.
Varščino bomo uspešnemu kupcu vračunali
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v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnili v 5
delovnih dneh.

4. Uspešni dražitelj oziroma kupec mora
skleniti pogodbo o nakup v 15 dneh po
končani javni dražbi. Kupnino ter stroške
prodaje v višini 3% dosežene cene mora
plačati v 15 dneh po podpisu pogodbe brez
zavarovanja kupnine oziroma v 90 dneh s
predložitvijo nepreklicne bančne garancije
za celotno kupnino na prvi odpoklic brez
ugovora, sicer bo prodaja razveljavljena,
varščina pa zadržana kot skesnina.

5. Premoženje je naprodaj po načelu “vi-
deno–kupljeno”.

6. Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo po tel. 068/321-663.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 5. 1998

St 8/96-306 S-223
To sodišče, v skladu z določilom člena

154/II in III zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko pod-
jetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, raz-
glaša

dražbeni oklic

Dne 1. 6. 1998 bo ob 14.30 na sedežu
stečajnega dolžnika, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, javna dražba dela premoženja ste-
čajnega dolžnika (kompleks centralnih ob-
jektov v Bršljinu), ki obsega:

1. pisarne in garderobe, 261 m2 KP,
2. uprava in glavno skladišče, 94 m2 KP,
3. skladišče II., 394 m2 KP,
4. skladišče III., 88 m2 KP,
5. tesarska delavnica T1, 431 m2 KP,
6. tesarska delavnica T2, 570 m2 KP,
7. nadstrešnica za opaže N1, 136 m2

KP,
8. nadstrešnica za opaže N2, 137 m2

KP,
9. železokrivnica zidana Ž1, 460 m2 KP,
10. železokrivnica zidana Ž2, 345 m2

KP,
11. kovačnica K, 40 m2 KP,
12. deponija za železo D, 126 m2 KP,
13. garaža A, 156 m2 KP,
14. trgovina, pisarna, skladišče, 201 m2

KP,
15. trgovina, pisarna, sanitarije, 52 m2

KP,
16. trgovina in odprto skladišče, 407 m2

KP.
Skupaj 3.898 m2 KP.
17. plato in ograja, 4.820 m2 KP.
VS stavbno zemljišče, 18.028 m2 KP.
Izklicna cena za celotno navedeno pre-

moženje je 84,961.838 SIT.
Pogoji
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, če se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti pooblastilo za licitacijo in izpisek
iz sodnega registra, fizične osebe pa oseb-
ni dokument in potrdilo o državljanstvu.

2. Kupci ne morejo biti fizične in pravne
osebe, ki so navedene v 153. členu zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Pred dražbo mora vsak dražitelj predložiti
javno listino skladno s četrtim odstavkom
istega člena. Uspešen kupec pa bo moral
overjeno javno listino predložiti pred podpi-
som pogodbe.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-
ne in pravne osebe, ki bodo najpozneje do
30. 5. 1998 vplačale varščino v višini 10%
izklicne cene na žiro račun št.
52100-690-68375 pri APP Novo mesto in
to dokazale s potrjeno kopijo nakazila.
Varščino bomo uspešnemu kupcu vračunali
v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnili v 5
delovnih dneh.

4. Uspešni dražitelj oziroma kupec mora
skleniti pogodbo o nakup v 15 dneh po
končani javni dražbi. Kupnino ter stroške
prodaje v višini 3% dosežene cene mora
plačati v 15 dneh po podpisu pogodbe brez
zavarovanja kupnine oziroma v 90 dneh s
predložitvijo nepreklicne bančne garancije
za celotno kupnino na prvi odpoklic brez
ugovora, sicer bo prodaja razveljavljena,
varščina pa zadržana kot skesnina.

5. Premoženje je naprodaj po načelu “vi-
deno–kupljeno”.

6. Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo po tel. 068/321-663.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 5. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

N 36/97 R-77
To sodišče je v nepravdni zadevi predla-

gateljice Ete Šega, Brajnikova 49, Ljublja-
na, proti nasprotnemu udeležencu Antonu
Šilerju, nazadnje stanujočem Valjavčeva 9,
Kranj, sedaj neznanega naslova, zaradi od-
vzema roditeljske pravice, na podlagi člena
84/II, točka 4, ZPP, s sklepom, opr. št.
N 36/97, z dne 23. 4. 1998, nasprotnemu
udeležencu Antonu Šilerju, roj. 9. 12. 1955,
postavilo začasnega zastopnika Janeza Jo-
cifa, odvetnika iz Kranja.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprot-
nega udeleženca v nepravdnem postopku
vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 13/97-26 S-211
Z dnem 7. 5. 1998 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Body – Konfekci-
ja, proizvodnja in trgovina Ljutomer,
d.o.o., Ljutomer, Ulica ob progi 7.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu RS.

Zoper sklep o začetku in zaključku
stečajnega postopka se lahko upniki prito-

žijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka in
zato izroči ustanoviteljicama Vršič Mariji iz
Stročje vasi 31/c in Klemenčič Jelki iz Lju-
tomera, Ulica ob progi 7, ki pa sta dolžni
na račun izvedeniškega mnenja, sodnih
taks ter objav v Uradnem listu RS nakazati
na račun 51900-697-45335 Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, znesek 100.000
SIT, v 8 dneh od prejema tega sklepa pod
izvršbo.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 5. 1998

St 99/94 S-212
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus prijavljenih terjatev, ki bo dne 1. 7.
1998 ob 9. uri v konferenčni dvorani in na-
rok za obravnavanje osnutka glavne razdeli-
tve v stečajnem postopku nad Nova me-
dia, d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne
1. 7. 1998 ob 9.15 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.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1998

St 1/98 S-213
To sodišče je s sklepom St 1/98 dne

7. 5. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Park, d.o.o., Vilharjeva 25,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman 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
dne 16. 9. 1998 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 5.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1998

St 21/95 S-214
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Utensilia, d.o.o., Ljubljana
– v stečaju za dne 23. 6. 1998 ob 9. uri 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.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 1998
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St 14/93 S-215

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/93 z dne 6. 5. 1998 sklenilo: stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Gostol, p.o.,
Nova Gorica, Prvomajska 37, Nova Go-
rica, se zaključi.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 1998

St 11/96 S-216
Narok za obravnavanje osnutka glavne

razdelitve v stečajni zadevi zoper stečajne-
ga dolžnika Avtopromet Gorica, Tovorni
promet, d.d., Nova Gorica, v stečaju, se-
daj stečajna masa stečajnega dolžnika, bo
dne 22. 6. 1998 ob 12.30 v sobi 110/I
tega sodišča.

Upniki si osnutek lahko ogledajo pri tem
sodišču vsak delovni dan v pisarni stečajne-
ga oddelka št. 114/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 1998

St 12/97 S-217
Z dnem 4. 5. 1998 se stečajni posto-

pek zoper stečajnega dolžnika EEK Hol-
ding, Videm, d.o.o., Biserjane 6/a, iz raz-
loga drugega odstavka 99. člena ZPPSL,
zaključi. Zoper sklep o zaključku stečajne-
ga postopka se lahko upniki pritožijo v 15
dneh  po  objavi  sklepa  v Uradnem  listu
RS.  Premoženje  stečajnega  dolžnika  se
uporabi  za  poravnavo  stroškov  stečajne-
ga  postopka,  neporabljeni  del  pa  se
izroči  občini,  na  katerem  območju  je
dolžnikov  sedež,  brez  prevzema  obvez-
nosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 5. 1998

St 17/94 S-218
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 17/94 z dne ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase stečajni postopek zo-
per stečajnega dolžnika TIM, d.o.o., Koper
– v stečaju zaključilo.

Terjatve stečajnega dolžnika se prene-
sejo na stečajne upnike, in sicer:

a) neprodani delež stečajnega dolžnika
v družbi T.I.M. Profi Licht Berlin v višini
12.500 DEM oziroma 25% soustanovitve-
nega deleža se prenese na upnika Gorim-
pex Trst,

b) terjatev do Obrtnega centra Vrhnika v
višini 205.085,80 SIT na dan 7. 4. 1997
se prenese na upnika Kreditno banko Tri-
glav Ljubljana,

c) Terjatev do Epros, d.o.o., Braslovče v
višini 88.202 SIT na dan 12. 2. 1997, ki se
vodi pri Okrajnem sodišču v Žalcu pod opr.
št. Ig 97/00128, se prenese na upnika In-
trade Celovec,

d) Terjatev  do  Vispot,  d.o.o.,  Mari-
bor,  v  višini  84.122,90 SIT  na  dan
28. 2. 1997,  ki  se  vodi  pri  Okrajnem
sodišču  v  Mariboru  pod  opr.  št.  Ig
97/01012,  se  prenese  na  upnika  SKB
banko,  d.d.,  Ljubljana.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 4. 1998

St 6/98 S-219

To sodišče je s sklepom St 6/98 dne
6. 5. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ideja, d.o.o., Dunajska 160,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Hinko Jenull, odvetnik 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
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Upnike dolžnika pozivamo, da v roku
15 dni od objave tega sklepa v Uradnem
listu RS, podajo pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani v zadevi St 6/98 pisno izjavo, če
bodo v stečaju izpodbijali pravna dejanja
dolžnika, v kateri naj verjetno izkažejo, da
bo na  podlagi  izpodbijanja  pravnih  dejanj
v  stečaju  vrnjeno  premoženje  v  stečajno
maso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 1998 ob 10. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1998

St 34/97-54 S-220
To sodišče je dne 4. 5. 1998 s sklepom

opr. št. St 34/97 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad podjetjem Pathos, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, druge storitve,
import-export, d.o.o., Limbuš, Cesta k
Dravi 12a.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 1998

St 6/98 S-221

To sodišče je dne 6. 5. 1998, s sklepom
opr. št. St 6/98 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dufrost, distribucijsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Polenci 45.

Odslej firma glasi: Dufrost, distribucijsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Polenci 45 – v stečaju.

Za  stečajnega  upravitelja  je  določen
dr. Drago  Dubrovski  iz  Zreč,  C.  na
Roglo 11/g.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 3. 9.
1998, v sobi št. 26/II, tega sodišča, ob
9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 6. 5.
1998.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 5. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 93/98 Ob-2535
Svet osnovne šole Dragotin Kette, Še-

gova ulica 114, Novo mesto, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev, opisom dozdajšnje-
ga dela in programskimi usmeritvami za vo-
denje in razvoj šole v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov šole, s pripisom “za razpis
ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Dragotin Kette
Novo mesto

Št. 31/98 Ob-2536
Svet zavoda Vrtec Mengeš, Mengeš,

Šolska ul. 12, razpisuje prosto delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. člen zakona o vzgoji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96), in sicer:

– da izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja ali
svet delavca,

– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju,

– naziv svetnik ali svetovalec, oziroma
najmanj pet let naziv mentor,

– opravljen ravnateljski izpit.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-

ti, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 144.,
145. in 149. členu ZOFVL.

Mandat za ravnatelja traja štiri leta. Zače-
tek dela 1. 7. 1998.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah in vizijo razvoja vrtca v mandatnem
obdobju pošljite v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Vrtec Mengeš, Šolska ul.
12, 1234 Mengeš, s pripisom “prijava na
razpis”.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v za-
konitem roku.

Po objavljenem roku za prijavo bo komi-
sija prijave pregledala, nepravilne izločila,
pravilno prijavljene prošnje pa dala na gla-
sovanje vzgojnemu zboru, da s tajnim gla-
sovanjem, da podporo izbranemu kandida-
tu ali kandidatki.

Vrtec Mengeš

Št. 07-2/209 Ob-2544
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

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

1. Vodja območne izpostave Celje.
2. Vodja območne izpostave Maribor.
3. Vodja območne izpostave Novo

mesto.
4. Vodja območne izpostave Krško.
5. Vodja območne izpostave Ptuj.
6. Vodja območne izpostave Rav-

ne-Prevalje.
7. Vodja območne izpostave Dravo-

grad (s polovičnim delovnim časom).
8. Vodja območne izpostave Izola.
9. Vodja območne izpostave Ribnica.
10. Vodja območne izpostave Seža-

na (s polovičnim delovnim časom).
11. Vodja območne izpostave Šent-

jur pri Celju.
12. Vodja območne izpostave Šmar-

je pri Jelšah.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

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

postave od 1 do vključno 3,
– da imajo najmanj višješolsko izobraz-

bo za izpostave od 4 do vključno 6,
– najmanj srednješolsko izobrazbo za iz-

postave od 7 do 12, družboslovne, humani-
stične ali ekonomske smeri,

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

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

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

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

misijo Upravnega odbora Sklada“ in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu).

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

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-2545
Kulturni center Srečko Kosovel, Seža-

na, Kosovelova 4a, na podlagi 34. člena
zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
razpisuje

direktorja Kulturnega centra Srečko
Kosovel Sežana.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– visoka ali višja izobrazba družboslovne
usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vo-
denju na enakem področju oziroma področ-
ju družbenih dejavnosti,

– organizacijske in strokovne sposob-
nosti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom
prispeval k uresničevanju smotrov in ciljev
zavoda, kar dokazuje s svojim minulim
delom.

Za direktorja je lahko imenovan tudi, kdor
ne izpolnjuje posebnih pogojev glede izo-
brazbe pod 1. alineo, je pa najmanj 5 let
uspešno opravljal dela in naloge, za katere
je potrebna visoka ali višja izobrazba druž-
boslovne usmeritve na enakem ali podob-
nem področju.

Kandidati morajo predložiti tudi razvojne
usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja ter
organiziranje dela zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na: Kulturni center Srečka Kosovela
Sežana, Kosovelova 4a, 6210 Sežana – za
razpis.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 15 dneh.

Kulturni center Srečka Kosovela
Sežana

Ob-2546
Na podlagi 24. člena statuta in sistema-

tizacije delovnih mest, Klinični center Ljub-
ljana razpisuje delovno mesto s posebnimi
pooblastili

vodje Centra za pljučne bolezni in
alergijo, SPS Interna klinika.

Za vodjo Centra za pljučne bolezni in
alergijo, SPS Interna klinika lahko kandidi-
ra, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.

Svet Kliničnega centra bo imenoval vod-
jo centra za dobo 4. let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– vodja Centra za pljučne bolezni in alergi-
jo, SPS Interna klinika“.

Klinični center Ljubljana

Št. 0088/98 Ob-2547
Svet zavoda SŽ – Železniški zdravstveni

dom Ljubljana razpisuje na temelju 24. čle-
na statuta zavoda delovno mesto

direktorja zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje poleg splošnih pogojev za sklenitev
delovnega razmerja, še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
in ustrezne vodstvene izkušnje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana,
Celovška 4, Ljubljana, z oznako “prijava za
razpis“.

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

SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

Št. 13/45 Ob-2548
Loterija Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva

79, razpisuje po sklepu delavskega sveta v
skladu z določili statuta podjetja, delovno
mesto

direktorja podjetja.
Poleg z zakonom določenih pogojev

mora kandidat izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– da ima VII. stopnjo strokovne izobraz-
be ekonomske ali pravne smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na ustreznih
delih.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev morajo kandidati poslati v 8 dneh
po objavi na gornji naslov s pripisom: “za
razpisno komisijo“.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po sprejemu sklepa na delavskem
svetu.

Loterija Slovenije

Št. 028/98 Ob-2608
KAM-BUS, d.d., Kamnik, Družba za pre-

voz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil,
Maistrova 18, Kamnik, razpisuje prosto de-
lovno mesto

vodje prometno-splošnega sektorja.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– VII. stopnjo strokovne izobrazbe

ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na od-

govornih delovnih mestih v prometu,
– aktivno znanje tujega jezika (angleško,

nemško),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije.
Delovno  razmerje  bomo  sklenili  za

nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim
delom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni po
objavi na naslov: KAM-BUS, d.d., Kamnik,
Maistrova 18, Kamnik.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni.

KAM-BUS, d.d., Kamnik

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-2438
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: Rudnik lignita Velenje, kont. oseba dr.
Milan Medved, Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312, faks 063/854-986.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
prizidka k Beli dvorani.
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3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
200,000.000 SIT.

Čas razpisa 15. 8. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: okto-

ber 1998–marec 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Rudnik lignita Velenje

Št. 15/98 Ob-2439
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:
Smelt International, d.d., po pooblastilu Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, kont. oseba Aljo-
ša Matanovič, dipl. inž. arh., Dunajska 160,
Ljubljana, tel. 061/378-512, 378-055, faks
061/372-044, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Fakulteta za druž-
bene vede v Ljubljani: dodatna gradbe-
na dela, zunanja ureditev, dodatna obrt-
niška in inštalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 10. 8. 1998 in za-
ključek 30. 8. 1998.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
Datum objave javnega razpisa: 10. 8.

1998.

Št. 15/98 Ob-2440
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:
Smelt International, d.d., po pooblastilu Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, kont. oseba Aljo-
ša Matanovič, dipl. inž. arh., Dunajska 160,
Ljubljana, tel. 061/378-512, 378-055, faks
061/372-044, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Fakulteta za druž-

bene vede in Visoka upravna šola v Ljub-
ljani: izdelava vgrajene in pomične opre-
me.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 10. 8. 1998 in za-
ključek 30. 8. 1998.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
Datum objave javnega razpisa: 10. 8.

1998.

Št. 15/98 Ob-2441
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:
Smelt International, d.d., po pooblastilu Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, kont. oseba Aljo-
ša Matanovič, dipl. inž. arh., Dunajska 160,

Ljubljana, tel. 061/378-512, 378-055, faks
061/372-044, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Dom podiplomcev v
Ljubljani: obrtniška in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
700,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 10. 8. 1998 in za-
ključek 30. 8. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Datum objave javnega razpisa: 10. 8.

1998.

Št. 15/98 Ob-2442
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:
Smelt International, d.d., po pooblastilu Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, kont. oseba Aljo-
ša Matanovič, dipl. inž. arh., Dunajska 160,
Ljubljana, tel. 061/378-512, 378-055, faks
061/372-044, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Visoka upravna šola
v Ljubljani: gradbena dela od kote +1,20
m, zunanja ureditev, obrtniška in insta-
lacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
550,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 10. 8. 1998 in za-
ključek 30. 8. 1998.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
Datum objave javnega razpisa: 10. 8.

1998.
Smelt International, d.d., Ljubljana

Ob-2578
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 336/1221 Trbovlje–Hrastnik od km
1.760 do km 3.000.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
230,000.000 SIT, začetek 27. 7. 1998 in
zaključek 27. 8. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 27. 7.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Št. 404-01-1/98 Ob-2612
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/13-18-164.

2. Predmet javnega naročila:
a) Blago in storitve – pranje in kemič-

no čiščenje opreme po lokacijah naroč-
nika,

b) Lokacije: vse vojašnice SV, Tehnični
zavod, Zdravstveni center MORS, Center
vojaških šol, Izobraževalni center URSZR
IG, Oddelek za družbeni standard MORS.,

c) Predvideni rok pričetka in zaključka
del: november 1998–november 1999.

3. Orientacijska vrednost: 335,569.652
SIT.

4. Predvidena objava javnega razpisa:
14. avgust 1998.

5. Ostale informacije: Bojan Zgonc, tel.
061/171-21-56.

Ministrstvo za obrambo

Preklic
Ob-2615

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana

preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-

tev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 24. 4. 1998, Ob-1952 in javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34-35 z
dne 8. 5. 1998, Ob-2350. Oba javna razpi-
sa sta bila pomotoma objavljena dvakrat.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti

Popravek
Ob-2408

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo nove osnovne šole
Ob Rinži v Kočevju, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 33/98, Ob-2014, se drugi od-
stavek 11. točke pravilno glasi:

Ponudba mora veljati 100 dni po ro-
ku za oddajo ponudb.

Občina Kočevje

Popravek
Ob-2606

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nadzidavo Osnovne šole Šen-
tvid pri Grobelnem, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 34, z dne 8. 5. 1998, se 6. in
7. točka razpisa pravilno glasita:

6. Rok za dostavo ponudb je 1. junij
1998 do 10. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 1. junija
1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmarje

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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pri Jelšah. Ponudniki, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti
komisiji pisno pooblastilo.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-2443
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 Nazarje, kont. oseba Štiglic Jo-
že, dipl. inž. str., Savinjska c. 4, Nazarje,
tel. 063/833-022, faks 063/833-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje lokalnih
cest in javnih poti v Občini Nazarje.

3. Orientacijska vrednost naročila: 23
mio SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Nazarje, prev-
zemnik tajništvo, Savinjska c. 4, 3331 Na-
zarje, tel. 063/833-022, faks
063/833-022.

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. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Nazarje, od-
piranje vodi komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z ZJN.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. ose-
ba Štiglic Jože, dipl. inž. str., Savinjska c.
4, Nazarje, tel. 063/833-022, faks
063/833-022.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52810-630-10110.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: junij 1998.
Občina Nazarje

Ob-2444
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti,
kont. oseba Remic Franjo, Šmartno ob Dre-
ti, tel. 041/735-124.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja mrliške ve-
žice v Šmartnem ob Dreti.

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Nazarje, Savinj-
ska cesta 4, prevzemnik Tajništvo, tel.
063/833-022, faks 063/833-022.

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 5. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Nazarje.

Naročnik KS Šmartno ob Dreti, odpira-
nje vodi komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z ZJN.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. ose-
ba Štiglic Jože, dipl. inž. str., Savinjska c.
4, Nazarje, tel. 063/833-022, faks
063/833-022.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52810-645-65074.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: junij 1998.
Krajevna skupnost

Šmartno ob Dreti

Št. 2.0.-2470/98 Ob-2445
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: Slovenske železnice, kont. oseba Sašo
Ručigaj, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, int. 21-91, faks 13-35-150, so-
ba št. 367.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova zunanje
električne razsvetljave na železniški po-
staji Dobova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece po podpisu po-
godbe, začetek 15. 7. 1998 in zaključek
15. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Slovenske železnice,
prevzemnik tajništvo infrastrukture, Kolod-
vorska 11, 1000 Ljubljana, tel. 13-13-144,
int. 44-31, 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 15. 6. 1998
ob 10.30, na naslovu: Slovenske železni-
ce, kont. oseba Sašo Ručigaj, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144, int. 21-91,
faks 13-35-150, soba št. 367.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, kont.
oseba Sašo Ručigaj, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, tel. 13-13-144, int. 21-91, faks
13-35-150, soba št. 367.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-5014744.

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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura, Ljubljana

Ob-2446A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Nunič, Rozmanova cesta
2, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

Navedba vsebine: gradnja vodohrana
Hrastje.

2. Predmet javnega naročila: gradnja vo-
dohrana prostornine 200 m3, s črpališčem
v okviru armaturne komore, elektroenerget-
skim priključkom in MRO.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 1998 in zaključek 10. 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 viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzej-
ska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 14. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila Agen-
cije za plačilni promet RS o plačilu material-
nih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Vodohran Hrastje“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.

Ob-2446B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Nunič, Rozmanova cesta
2, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Lakovnice.

Predmet javnega naročila je gradnja pri-
marnega cevovoda DN 100 in DN 125 mm,

v skupni dolžini 880 m ter črpališče. Cevo-
vod je projektiran iz duktilne litine, črpališče
pa armiranobetonske izvedbe, tlorisnih di-
menzij 290 × 390 cm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 7. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 11.30, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzejska
ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 14. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu
materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, s pripisom “Vodovod
Lakovnice“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-2447
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. zemljiškokata-

strska nova izmera – Sežana.
3. Orientacijska  vrednost  naročila:

2.1. – 7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 6. 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 upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, prevzemnica Vesna Div-
jak,  Zemljemerska  ul.  12,  1000  Ljublja-
na, 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 28. 5. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, 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 12. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 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 12. 7. 1998.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-2448
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 Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. oseba Pe-
ter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, tel. 069/68-004, faks 069/68-135,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija kulturnega
doma Sv. Jurij ob Ščavnici, kraj: Sv. Jurij
ob Ščavnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek 6. 7.
1998 in/ali zaključek 6. 11. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
11.30, na naslov: Občina Sv. Jurij ob Ščav-
nici, prevzemnica Francka Lavrenčič, Biser-
jane 1a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail: ob-
cina.sv.jurij@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici, odpiranje vodi Peter Brumen, Bi-
serjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail:
obcina.sv.jurij@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sv. Jurij ob Ščav-
nici, predajalka Francka Lavrenčič, Biser-
jane 1a, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail:
obcina.sv.jurij@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 14. ure, od 15. 5.
1998 do 30. 5. 1998, za 15.000 SIT.

Način plačila: preko ŽR, na račun števil-
ka: 51910-630-76129.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. oseba Pe-
ter Brumen, Biserjane 1a, Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, tel. 069/68-004, faks 069/68-135,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.

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: 30. 6. 1998.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Ob-2449A
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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko, inž. gr., Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/32-140,
041/628-072, faks 061/13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: razširitev objekta za
dejavnosti CŠOD z zunanjo ureditvijo za
dom Lipa v Črmošnjicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 8. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v skladu z odredbo Vlade.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov, oznaka)

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9. ure na naslov: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, prevzemnica Irena Škor-
janc, Komenskega 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/321-140, faks 061/13-10-094.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, odpiranje vodi Valenti-
na Ratajc, dipl. jur., Komenskega 12, Ljub-
ljana, tel. 061/321-140, faks
061/13-10-094.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 10.000 SIT.

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

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Projektivni biro ARHA, kont. oseba Bo-
ris Lorkovič,dipl. inž. arh., Zadružna cesta
14, 8340 Črnomelj, tel. 068/52-982, faks
068/53-142.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 6. 1998.
CŠOD, Center šolskih in obšolskih

dejavnosti Ljubljana, Slovenija

Ob-2450
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja gostinska in turistična šola, kont.
oseba Miklobušec Branko (med. 9. in
13. uro), Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159, faks 066/645-495.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: nabava pijač, živil in
drugih artiklov po skupinah za leto
1998:

I. skupina: žgane pijače,
II. skupina: pivo Laško,
III. skupina: pivo Union,
IV. skupina: vino,
V. skupina: sokovi, gazirane pijače,

mineralna voda,
VI. skupina: sadni sirupi za točilni

pult,
VII. skupina: vse vrste svežega mesa,
VIII. skupina: suhomesnati proizvodi,
IX. skupina: ribe in ribji izdelki,
X. skupina: kruh, moka, testenine,
XI. skupina: sveža zelenjava in sadje,
XII. skupina: zmrznjena zelenjava,
XIII. skupina: konzervirana živila,
XIV. skupina: olje,
XV. skupina: jajca,
XVI. skupina: kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
I. skupina: 300.000 SIT,
II. skupina: 500.000 SIT,
III. skupina: 500.000 SIT,
IV. skupina: 1,350.000 SIT,
V. skupina: 3,000.000 SIT,
VI. skupina: 750.000 SIT,
VII. skupina: 9,500.000 SIT,
VIII. skupina: 3,450.000 SIT,
IX. skupina: 2,000.000 SIT,
X. skupina: 3,400.000 SIT,
XI. skupina: 3,750.000 SIT,
XII. skupina: 750.000 SIT,
XIII. skupina: 1,950.000 SIT,
XIV. skupina: 750.000 SIT,
XV. skupina: 750.000 SIT,
XVI. skupina: 3,750.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 9 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Srednja gostinska in
turistična šola, prevzemnica Ornela Gre-
gorič, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,
tel. 066/647-159, faks 066/645-495, taj-
ništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Srednja gostinska
in turistična šola, odpiranje vodi predsed-
nik komisije, Prekomorskih brigad 7, Izola,
tel. 066/647-159, faks 066/645-495,
knjižnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Srednja gostinska in turi-
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stična šola, kont. oseba Ornela Gregorič,
Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159, faks 066/645-495, taj-
ništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: pri blagajni oziroma na ži-
ro račun številka: 51430-603-30437, sklic-
na št. 7897.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Srednja gostinska in turistična šola, kont.
oseba Miklobušec Branko (med 9. in
13. uro), Prekomorskih brigad 7, Izola, tel.
066/647-159, faks 066/645-495.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev, ponov-
ni javni razpis.

Ponudba mora veljati do: 5. 8. 1998.
Srednja gostinska in turistična šola

Izola

Št. 188/98 Ob-2451
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za dravstveno varstvo Novo me-
sto, kont. oseba Retelj Tadej, Mej vrti 5,
Novo mesto, tel. 068/322-906 ali
321-424, faks 068/21-225.

2. Predmet javnega naročila: stanovanje.
Navedba vsebine: nakup garsonjere ali

apartmaja v Bohinjski Bistrici ali njeni
okolici v velikosti od 32 m2 do 45 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150.000 SIT/m2.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 6. 7. 1998 in zaključek 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, prevzemnik tajnica za-
voda, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-424, faks 068/21-225.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, odpiranje vodi Re-
telj Tadej, Mej vrti 5, Novo mesto, tel.
068/321-424, faks 068/21-225.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto, kont. oseba tajnica zavo-
da, Mej vrti 5, Novo mesto, tel.
068/321-424, faks 068/21-225.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije na žiro račun številka:
52100-603-30388.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo

Novo mesto

Ob-2452
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

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

cest v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: do konca oktobra 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 28. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel.0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Niko Somrak, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 za 5.000 SIT.

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

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

Ponudba mora veljati do: 29. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Občina Krško

Ob-2453
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 Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int.
224, faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija dveh ze-
meljskih plazov ob Cesti na Lešah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, za-
četek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 10.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12A,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, int. 125, faks
0602/23-638, sprejemna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje.

Naročnik: Občina Ravne-Prevalje, odpi-
ranje vodi Bukovec Andrej, vodja urada za
KCG, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Bukovec Andrej, vodja urada
za KCG, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998 za vrednost 7.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na žiro račun
številka: 51830-630-25601, plačilu ob
prevzemu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba An-
drej Bukovec, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem, tel.0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 6. 1998.
Občina Ravne-Prevalje
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Ob-2454
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 Tržič, Urad za urejanje prostora,
kont. oseba Ignac Primožič, d.i.a., Trg svo-
bode 18, Tržič, tel. 064/56-12-13, faks
064/56-11-74.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ce-
ste Brezje–Kovor I. in II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila: I. etapa
18,000.000 SIT, II. etapa 25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. julij 1998 in zaključek 2. oktober
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. junija 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Tržič, Urad za
urejanje prostora, prevzemnik tajništvo žu-
pana, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
064/56-12-13, faks 064/56-11-74.

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. junija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tržič,
Urad za urejanje prostora, odpiranje vodi
Ignac Primožič, d.i.a., Trg svobode 18, Tr-
žič, tel. 064/56-12-13, faks 064/56-11-74

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. junija 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Tržič, Urad za ure-
janje prostora, kont. oseba Ignac Primožič,
d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/56-12-13, faks 064/56-11-74.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. maja 1998 za 150.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun Ob-
čine Tržič, na račun številka:
51520-630-5134.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Občina Tržič

Urad za urejanje prostora
Tržič

Ob-2455
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Rače-Fram objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb izvajalcev šolskih
avtobusnih prevozov za šolsko leto

1998/99

1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev

za šolsko leto 1998/99 v in iz Osnovne
šole Rače in Osnovne šole Fram.

Zap. Osnovna Relacija Okvirni čas Število
št. šola odhoda km

1. RAČE Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–Brezula–Sp. Rače 6.50 5
(Ptujska cesta)–Rače
Cesta na Agrarno (Hotinja vas)–Rače 7.05 5
Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–Brezula–Sp. Rače 7.25 5
(Ptujska cesta)–Rače
KZ Rače (Ljubljanska c.)–gost. pri kostanju–Ješenca 7.40 2,5
(Ob železnici–Ul. bratov Turjakov)–Rače
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 12.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 13.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
KZ Rače (Ljubljanska c.)–gost. pri kostanju–Ješenca 13.50 2,5
(Ob železnici–Ul. bratov Turjakov)–Rače
Rače–Cesta na Agrarno (Hotinja vas) 14.10 5
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 14.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
Skupaj OŠ Rače 40

2. FRAM Zg. Polskava (gost. Golob)–Stara gora–Morje–Fram 6.40 11
Ješenca–Požeg–Fram 7.05 13
Planica–Kopivnik–Fram 7.35 11
Fram–Ješenca–Požeg–Morje–Zg. Polskava 12.35 18
(gost. Golob)
Fram–Ješenca–Požeg–Morje 13.15 16
Fram–Kopivnik–Planica 13.30 11
Skupaj OŠ Fram 80

Tečaj OŠ Rače–kopališče Pristan–OŠ Rače 30
plavanja OŠ Fram–kopališče Pristan–OŠ Fram 30

urnik plavanja še ni znan

3. Podatke o predvidenem številu učen-
cev na posameznih relacijah in ostale dodat-
ne informacije lahko ponudniki dobijo oseb-
no ali telefonično na sedežu občinskega ura-
da Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, pri
Simoni Antolič (tel. 608-692 ali 608-699).

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje prevozov (dokazila o registraciji,
o lastništvu vozila oziroma o leasingu ali na-
jemu vozila),

– navedbo relacije, za katero želi ponud-
nik opravljati prevoze,

– ceno za km – ob upoštevanju km, ki
so navedeni v razpisu za posamezno šolo
(polni km),

– navedbo datuma, do katerega velja po-
nudba,

– predlog načina določanja in obračuna-
vanja korekcij cene,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena prevoza,
– kakovost vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbe dostavite – pošljite v zaprti

kuverti z oznako “Ponudba za šolske prevo-
ze – Ne odpiraj“ do petka, 5. junija 1998,
do 12. ure, na Občino Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače.

7. Javno odpiranje bo v ponedeljek,
8. junija 1998, ob 9. uri, v prostorih Občine
Rače-Fram.

8. Naročnik  si  pridržuje  pravico,  da  v
primeru  nepredvidenih  sprememb  na
začetku  šolskega  leta  (število  učencev,
termini  prevozov,  število  prevozov  ipd.)
ali  med  letom,  z  izbranim  ponudnikom
ne  sklene  pogodbe  oziroma  med  letom
sproti  dogovarja  spremembe  prevozov.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Rače-Fram

Št. 353-253/98-21 Ob-2457
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 Novo mesto, kont. oseba Bra-
tić Milan, Seidlova cesta 1, tel. 068/317-231,
faks 068/321-731, soba št. 31/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja parkirnih
prostorov pred pošto v Novem mestu na
Novem trgu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,700.000 SIT.

4. Dobavni   rok   oziroma   rok   začetka
in   dokončanja   del:   1   mesec,   začetek
1.   7.   1998   in/ali   zaključek   1.   8.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnica Antonija Milojevič,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 068/321-731, soba
št. 32/I.

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 1. 6. 1998
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-231,
faks 068/321-731, soba št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto SKZ, kont. oseba Antonija Milojevič,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 068/321-731, soba
št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
nik med 8. in 12. uro.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: ŽR Mestna občina Novo mesto, št.
52100-630-40115, s pripisom “Gradnja
park. prostorov pred Pošto Novo mesto na
Novem trgu v Novem mestu“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
kom. zadeve, kont. oseba Bratić Milan, Seid-
lova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-231,
faks 068/321-731, soba št. 31/I.

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

Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-2458
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Medvode, kont. oseba Zdenka
Špegu, tel. 061/612-274, Ostrovrharjeva
2, Medvode, tel. in faks 061/611-140, so-
ba št. 2.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago.

Navedba vsebine: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po skupinah:

a) sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki – 5,683.814 SIT,

b) jajca, perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa – 1,199.590 SIT,

c) ribe in ribji izdelki – 296.390 SIT,

d) kruh in pekovsko pecivo – 1,601.572
SIT,

e) slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni
pekovski izdelki – 585.323 SIT,

f) mleko in mlečni izdelki – 4,161.057
SIT,

g) zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje – 311.750 SIT,

h) konzerivrana zelenjava in konzervira-
no sadje – 391.268 SIT,

i) sveža zelenjava, sveže sadje, suho
sadje, med in stročnice – 2,865.671 SIT,

j) sadni sokovi in marmelade – 874.670
SIT,

k) osnovna in ostala živila ter dodatki je-
dem – 2,250.487 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,221.592 SIT.

Predvideni čas objave razpisa: 15. 5.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998, zaključek 31. 8. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: višina cene, celovitost ponudbe sklad-
no z razpisno dokumentacijo in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Vrtec Medvode, Ostro-
vrharjeva 2, p. p. 33, 1215 Medvode, pi-
sarna št. 2, prevzemnica Zdenka Špegu..

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 9. 6. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Ostrovrharjeva 2,
Medvode, v pedagoški sobi vrtca, odpira-
nje vodi Martina Selan, dipl. prav.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Medvode, Ostrovrhar-
jeva 2, Medvode, pisarna št. 2, Zdenka Špe-
gu, tel. 061/612-274, faks 061/611-140.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998 za 10.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po telefaksu.

Način plačila: negotovinsko plačilo na
žiro račun zavoda št. 50104-603-403488,
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana –
podružnica Šiška (z dokazilom o plačilu) ali
z gotovino neposredno ob prevzemu doku-
mentacije pri blagajni vrtca.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije so na razpolago sa-

mo v pisni obliki do 29. 5. 1998, na naslo-
vu kot pod 9. točko.

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

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

čila: 19. 6. 1998.
Vrtec Medvode

Ob-2459A
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 razpisa: nabava
osebnih zaščitnih sredstev in sredstev
za higieno.

3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je sukcesivno
12 mesecev.

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 od
dneva objave v Uradnem listu RS. Pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevane vse po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 6. 1998 do 12. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, p.o., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj – nabava osebnih zaščitnih
sredstev” in navedena številka objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v
nobenem primeru ne zavezuje naročnika,
da bi sprejel katerokoli ponudbo, če je ta
najcenejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Milan Nežmah, dipl. org.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni od datuma sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
15 dni, vsak dan med 8. in 10. uro, za
5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802, s pripisom “za razpis“.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentov.

Kontaktna oseba je Milan Nežmah, dipl.
org.

Ob-2459B
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 razpisa: preventiv-
ni zdravstveni pregledi:

– predhodni zdravstveni pregledi,
– specialni zdravstveni pregledi,



Stran 3648 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– obdobni zdravstveni pregledi,
– drugi zdravstveni pregledi,
za lokacijo Maribor in Mursko Soboto.
3. Orientacijska vrednost naročila je

5,500.000 SIT.
4. Predvideni rok izvedbe pregledov je

sukcesivno do konca poslovnega leta.
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 ponudb bodo upoštevane vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 6. 1998 do 12. ure, na naslov: Elek-
tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj – preventivni zdravstveni pre-
gledi” in navedena številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v no-
benem primeru ne zavezuje naročnika, da
bi sprejel katerokoli ponudbo, če je ta naj-
cenejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Peter Radulovič, inž.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni od datuma sprejetja
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
15 dni, vsak dan med 8. in 10. uro, za
5.000 SIT, z virmanskim dokazilom o plači-
lu stroškov.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802, s pripisom “za razpis“.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentov.

Kontaktna oseba je Peter Radulovič, inž.

Ob-2459C
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 razpisa: nabava av-
tomobilov – tovorni:

– 6 kom kombi vozilo do 3000 ccm3:
– pogon: 4 × 4,
– sedeži: 1+2+3,

– 6 kom tovorno vozilo z dvigalom:
– nosilnosti do 10 ton,
– motor EURO-2,
– moči do 150 kW,

– 5 kom prikolica nosilnosti do 1500 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila je

80,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je sukcesivno

do 31. 12. 1998 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,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni. Pri
ocenjevanju ponudb bodo upoštevane vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 6. 1998 do 12. ure, na naslov: Elek-
tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj – nabava avtomobilov” in nave-
dena številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Ta razpis v nobenem primeru
ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katero-
koli ponudbo, če je ta najcenejša ali naj-
ugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Adolf Jurše, dipl. inž.

8. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa
obveščeni  v  roku  7  dni  od  datuma
sprejetja  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 1. 6. 1998, vsak dan med 8. in 10. uro,
za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802, s pripisom “za razpis“.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktni osebi: g. Jakl in g. Nežmah.

Ob-2459Č
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 razpisa: nabava av-
tomobilov:

– 34 kom osebnih vozil: 27 kom do
1200 ccm3, 5 kom do 1600 ccm3, 2 kom
do 1500 ccm3 – izvedbe karavan,

– 8 kom terenskih vozil do 1700 ccm3 –
štirikolesni pogon.

3. Orientacijska vrednost naročila je
75,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je sukcesivno
do 31. 12. 1998 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,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni. Pri
ocenjevanju ponudb bodo upoštevane vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 6. 1998 do 12. ure, na naslov: Elek-
tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj – nabava avtomobilov” in nave-
dena številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Ta razpis v nobenem primeru
ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katero-
koli ponudbo, če je ta najcenejša ali naj-
ugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Adolf Jurše, dipl. inž.

8. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa  ob-
veščeni  v  roku  7  dni  od  datuma  sprejetja
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 1. 6. 1998, vsak dan med 8. in 10. uro,
za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802, s pripisom “za razpis“.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktni osebi: g. Jakl in g. Nežmah.
Elektro Maribor

Št. 333/98 Ob-2460
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila:
A) blago.
Navedba vsebine:
A) . Delovni stroj: rovokopač
3. Orientacijska vrednost je 10,000.000

SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualni manjši ali večji obseg naročila
opreme glede na planirano nabavo kakor
tudi termine dobave.

4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe:

Pričetek dobave 20. 6. 1998.
Konec dobave 15. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
1. Cena.
2. Referenčna lista prodanih strojev v

Sloveniji.
3. Rok dobave.
4. Plačilni pogoji, odlog plačila, kredit,

leasing.
5. Celovitost ponudbe.
6. Garancije in servis.
7. Dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
8. Usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo.
Ostala navodila, ki jih mora upoštevati

ponudnik so razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ponudbo je potrebno vročiti do 5. 6.
1998 do 10. ure na naslov: Javno podjetje
Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska
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cesta 24, 8340 Črnomelj, prevzemnik taj-
ništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 11. uri na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska ce-
sta 24, Črnomelj, sejna soba. Odpiranje
ponudb vodi komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

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

Kont. oseba: Anica Mihelič – tajništvo,
tel. 068/51-977, faks 068/53-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 5. 1998 do 29. 5. 1998 vsak delov-
ni dan med 8. in 13. uro.

Vrednost razpisne dokumentacije je
10.000 SIT.

Način plačila:
– gotovinsko: na blagajni naročnika,
– brezgotovinsko: na žiro račun št.

52110-601-13320, Javno podjetje Komu-
nala Črnomelj, d.o.o.

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

vu pod 1. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 7. 1998.
Predviden datum dodelitve naročila je

15. 5. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis brez omejitev.
Komunala Črnomelj, d.o.o.

Ob-2461
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 Bled, Cesta svobode 13, Bled.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, obnova Koritenske ceste od km
0+147 do km 0+347 na Bledu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del je predvidoma
1. 6. 1998 in zaključek del 17. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: ponudbena
cena, druga merila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: ponudniki lahko predložijo ponudbe do
29. 5. 1998 do 10. ure na naslov Občina
Bled, C. svobode 13, 4260 Bled, v tajniš-
tvo, v zapečateni kuverti z oznako “Ponud-
ba za Koritensko cesto, Ne odpiraj!”

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Bled, C. svobo-
de 13, sejna soba, 29. 5. 1998 ob 11. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do
15. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter ceno dokumentacije in
način plačila: razpisna dokumentacija se lah-
ko dobi na Občini Bled, 15., 18. in 19. 5.
1998 med 8. in 10. uro, pri Černe ali Dež-
man. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT plačljivo pri blagajni Občine
Bled ali negotovinsko: proračun Občine
Bled, žiro račun 51540-630-50251 sklic
00 1187-451040.

Občina Bled

Ob-2462
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 oziromain sedež naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kont. oseba: mag. Miran Žitnik, dipl. ek.,
Ul. talcev 9, Maribor, tel. 062/2286-263,
faks 062/29-481, soba št. 424.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistilna sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek:
1. 7. 1998 in zaključek: 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena in reference ponudnika.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure na naslov: Zdravstveni dom dr. Adol-
fa Drolca Maribor, prevzemnik: Pravna služ-
ba, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, soba št.
414, tel. 062/2286-260.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1998
ob 9. uri na naslovu: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, odpiranje vodi: Maj-
da Medved, Ul. talcev 9, Maribor, tel.
062/2286-543, sejna soba št. 426/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 16. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, kont. oseba: Čretnik Zdenka, prav-
nik, Ul. talcev 9, Maribor, tel. 062/2286-260,
faks 062/29-481, soba št. 414.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51800-603-31999.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pi-

smeno na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa po-

godbe.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Št. 80/98 Ob-2464
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitve
1. Ime oziroma sedež naročnika: Gim-

nazija Ljubljana Šiška, kont. oseba Danilo
Emberšič, Derčeva 1 (delovni naslov Aljaže-
va 32), Ljubljana, tel. 061/556-695, faks
061/316-754.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava, dobava in

postavitev fitness opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: od 25. 6. 1998 do 1. 7.

1998.
5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-

nudbe  in  kakršnekoli  omejitve,  ki  bodo
upoštevane:  kvaliteta  izdelka,  garancijski
roki,  drugo  kar  ponudi  ponudnik,  druga
merila,  navedena  v  razpisni  dokumen-
taciij.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
12. ure na naslov: Gimnazija Ljubljana Šiš-
ka, prevzemnik Danilo Emberšič, Aljaževa
32, 1000 Ljubljana, tel. 061/556-695, faks
061/316-754. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 8. 6. 1998 ob 12. uri na naslovu: Gim-
nazija Ljubljana Šiška, odpiranje vodi De-
sanka Kapelj-Gorenc, Aljaževa 32, Ljublja-
na, tel. 061/556-695, faks 061/316-754,
v mali sejni sobi.

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
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gimnazija Ljubljana Šiška,
kont. oseba Danilo Emberšič, Aljaževa 32,
Ljubljana, tel. 061/556-695, faks
061/316-754. Razpisna dokumentacija je
na voljo vse delovne dni do 29. 5. 1998 do
14. ure za 3.000 SIT.

Način plačila: po položnici na Gimnazijo
Ljubljana Šiška, na račun št.
50104-603-53643.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.
Gimnazija Ljubljana Šiška

Ob-2465
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: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje: Litija, d.o.o., Pono-
viška c. 15, Litija.

2. Predmet javnega naročila: blago.
a) Navedba vsebine: dobava in monta-

ža stroja za pometanje ulic; nadgradnja
oziroma priključek za vozilo MB Unimog
U 1450.

b) Tehnični pogoji – zahteve za nad-
gradnjo oziroma priključek:

– montaža na vozilo in demontaža oziro-
ma odlaganje nadgradnje, kadar ni v upora-
bi (stojalo za odlaganje nadgradnje),

– delovna  širina  pometanja  min.
1.800 mm,

– lasten pogonski diesel motor (zvočno
izoliran) moči min. 35 KW,

– prostornina zabojnika za smeti min.
3 m3,

– rezervoar za vodo za škropljenje min.
500 l,

– črpalka za vodo 20 barov (20 l/min),
– ventilator kapacitete min. 11.000

m3/uro: podtlak na sesalnem mestu min.
1.200 mm v.s.,

– sesalna cev za čiščenje jaškov oziro-
ma sesanje smeti fi 150 mm in dolžine 3 m
(obešena zadaj),

– med diesel motorjem in ventilatorjem
vgrajena pnevmatska sklopka,

– agregat za pometanje na desni strani
– dve ščetki,

– komandna plošča v kabini vozila po-
stavljena na konzolo,

– brezstopenjska nastavitev vrtljajev za
vse ščetke iz kabine,

– nastavitev pritiska ščetk na podlago ka-
bine,

– hidravlična nastavitev naklona ščetk iz
kabine,

– tretja teleskopska ščetka za pometa-
nje pločnika in strganje plevela ob robnikih.

V ponudbi naj bo jasno razvidno izpol-
njevanje tehničnih pogojev – zahtev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimal-
no 60 dni od izstavitve fakture (avansirane-
ga plačila ni).

5. Dobavni rok: 60 dni od sklenitve po-
gode.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponude
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošteva-
ne: merila bodo navedena v razpisni do-
kumnetaciji.

7. Razpisno dokumnetacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na sedežu na-
ročnika (tajništvo).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 5. 1998 do 1. 6. 1998, vsak delov-
ni dan od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora vsebovati.
– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji in odločbo o do-
voljenju za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa,

– izjavo o zagotovljenem kvalitetnem in
strokovno usposobljenem servisu,

– vse priloge in odgovore po razpisnih
pogojih naročnika iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Oddaja ponudb: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno predložene v tajništvu naročnika naj-
kasneje do 4. 6. 1998 do 12. ure na naslov
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c. 15,
1270 Litija. Zapečatena kuverta mora biti
jasno označena z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj – nadgradnja U 1450. Na kuverti
mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 5. 6.
1998 ob 8. uri na sedežu naročnika Pono-
viška c. 15 v Litiji.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

11. Obveznosti naročnika: ta javni raz-
pis v nobenem primeru ne zavezuje naroč-
nika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti
ne v primeru, če ta ustreza pogojem razpi-
sa ali celo, če je ta najcenejša ali najugod-
nejša. Naročnik tudi ne odgovarja katere-
mukoli  ponudniku  za  škodo,  ki  bi  jo
slednji  utrpel,  ker  njegova  ponudba  ni
bila  sprejeta.

12. Odločitev naročnika: ponudniki bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

13. Dodatne informacije za izdelavo po-
nudb lahko zainteresirani dobijo osebno pri
Janezu Bašu na sedežu naročnika ali po tel.
061/884-005 vključno do 1. 6. 1998 med
7. in 9. uro.

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

Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o.

Št. 1869/98 Ob-2466

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

javni razpis
za izbiro izvajalca konservacijskih del
na kamnitih kipih in drugem kamnitem

okrasju na dvorcu in v parku
baročnega dvorca Dornava

1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, Maribor.

2. Predmet razpisa:
a) konservacijska dela na kamnitih kipih

in drugem kamnitem okrasju,
b) postavitev gradbenih odrov, zaščitnih

streh, fizična pomoč pri snemanju in na-
meščanju kipov.

3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 1. 6. 1998,
dokončanje 15. 9. 1998.

5. Merila, ki bodo upoštevana pri oce-
njevanju ponudb: dosedanje kvalitete izva-
jalca pri podobnih delih.

6. Ponudniki predložijo ponudbe do 14.
dne po objavi razpisa v Uradnem listu RS do
10. ure v tajništvu naročnika, kuverta s po-

nudbo mora biti opremljena z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis Dornava”.

7. Ponudbe se bodo odpirale 14. dan
po objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri na
sedežu naročnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v roku 7 dni.

9. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
7 dni po objavi v Uradnem listu RS na sede-
žu naročnika (tajništvu) ob predložitvi poob-
lastila v dveh izvodih.

10. Ponudba za dela je lahko ločena po
segmentih a) oziroma b) ali pa skupna.

Dela pod a) se bodo oddajala po seg-
mentih, glede na razpoložljiva sredstva in-
vestitorja in po sistemu na ključ, dela pod b)
se bodo oddajala po segmentih, glede na
razpoložljiva sredstva investitorja in po si-
stemu cene po enoti dela. Investitor bo v
dogovoru s ponudniki organiziral skupni og-
led objekta. Na sedežu investitorja je na
vpogled fotodokumentacija o obstoječem
stanju kipov.

Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Maribor

Ob-2467A
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: Stanovanjski sklad občine Celje, kont.
oseba Hren Tatjana, gr. inž., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 14.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela, prenova glavne
dvorane objekta Celjski dom, Krekov trg
3, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 6. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Stanovanjski sklad obči-
ne Celje, prevzemnik tajništvo, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel. 063/481-511,
faks 063/481-512, soba št. 2.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – prenova dvo-
rane “Celjski dom” – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila, na zadnji
strani opremljene z naslovom ponudnika in
kontaktno osebo.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998 ob
13. uri, na naslovu: Trg Celjskih knezov 8.

Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Celje, odpiranje vodi komisija za odpiranje
ponudb, Trg Celjskih knezov 8, Celje, tel.
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063/481-511, faks 063/481-512, soba
št. 13.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Celje, kont. oseba tajništvo, Trg Celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 2.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na ŽR račun stan. sklada
za razpisno dokumentacijo “Celjski dom”,
na račun številka: 50700-652-25505.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Stanovanjski sklad občine Celje, kont.
oseba Miren Tatjana, gr. inž., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 14.

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: 26. 6. 1998.

Ob-2467B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za nakup stanovanj

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, kont. oseba Hren
Tatjana, gr. inž., tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup rabljenih ne-

zasedenih enoinpolsobnih, dvosobnih in
dvoinpolsobnih stanovanj na območju
Mestne občine Celje.

3. Skupna orientacijska vrednost javnega
razpisa: 140,000.000 SIT, cena za m2 sta-
novanjske površine znaša do 90.000 SIT.

4. Predviden rok sklenitve pogodbe in
izročitve stanovanj v last in posest naročni-
ku je do 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in plačilni pogoji, stanje sta-
novanja, ustreznost potrebam naročnika
glede površine, števila prostorov in starosti
stanovanja, lokacija in lega ter dodatne
ugodnosti, navedene v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 10. 6. 1998 do 12. ure, na
naslov: Stanovanjski sklad občine Celje,
prevzemnik tajništvo sklada, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel. 063/481-511,
faks 063/481-512.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj! in
Javni razpis za nakup stanovanj”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje,

tel. 063/481-511, faks 063/481-512. Od-
piranje vodi strokovna komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Celje, tajništvo sklada, Trg Celjskih knezov
8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpola-
go  od  18.  5.  1998  do  5.  6.  1998  za
5.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako “javni
razpis – nakup stanovanj”, na ŽR št.
50700-652-25505.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, vsak dan od 8. do
11. ure, kont. oseba Hren Tatjana.

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: 17. 7. 1998.
Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-2468
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 Postojna, kont. oseba Helena
Primc, dipl. soc. del., Ljubljanska 4, Postoj-
na, tel. 067/280-700, faks 067/280-780,
e-mail obcina.Postojna@siol.net, soba št.
21/I.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov šoloobveznih otrok v:
OŠ Antona Globočnika Postojna, na re-

lacijah: Liplje–Planina–Postojna; Predjama–
Gorenje–Bukovje–Belsko–Postojna; Strm-
ca–Studeno–Zagon–Vel. Otok–Postojna;

OŠ Miroslava Vilharja Postojna, na rela-
cijah: Strane–M. Ubeljsko–V. Ubeljsko–
Razdrto–Hruševje–Bolk–Postojna; Šmihel
pod Nanosom–Landol–Bolk–Hruševje–
Hrašče–Postojna; in

OŠ Prestranek, na relacijah: Orehek–
Prestranek; Rakitnik–Matenja vas–Prestra-
nek, Slavina–Koče–Prestranek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1998/99, za-
četek 1. 9.1998 in zaključek 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Postojna, Odde-
lek za družbene dejavnosti, prevzemnik He-
lena Primc, dipl. soc. del., Ljubljanska 4, tel.
067/280-700, faks 067/280-780, soba št.
21/I, e-mail obcina.Postojna@siol.net.

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 4. 6. 1998
ob 10.30, na naslovu: Trg padlih borcev 5,
Postojna, v sejni dvorani doma organizacij,
odpiranje vodi Ivan Poderžaj, inž. gradb.,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
067/280-700, faks 067/280-780, soba
št. 4, e-mail obcina.Postojna@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Postojna, Oddelek
za družbene dejavnosti, kont. oseba Hele-
na Primc, dipl. soc. del., Ljubljanska 4, Po-
stojna, tel. 067/280-700, faks
067/280-780, soba št. 21/I, e-mail obci-
na.Postojna@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998.

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

Ponudba mora vsebovati datum veljav-
nosti.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Občina Postojna

Št. 603-13/98 Ob-2469
Mestna občina Kranj, Oddelek za druž-

bene javne službe razpisuje na podlagi
3. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97 in 63/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo letovanja šolskih otrok Mestne
občine Kranj v času poletnih počitnic

šolskega leta 1997/98
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Od-

delek za družbene javne službe, Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je: izvedba letova-
nja osnovnošolskih otrok s socialno in
zdravstveno indikacijo v trajanju 14 dni
in v skupnem številu 126 otrok.

Prijave otrok potekajo preko Centra za
socialno delo Kranj, ki pri zbiranju prijav
sodeluje s šolskim dispanzerjem Zdravstve-
nega doma Kranj. Otroci, ki bodo poslani
na letovanje, bodo zbrani na podlagi kriteri-
jev, ki jih uporablja Center pri ugotavljanju
socialnega stanja družin za dodelitev social-
novarstvenih pravic.

3. Ponudniki morajo nuditi otrokom na-
slednje pogoje:

– 5 obrokov primerne hrane,
– ustrezne bivalne kapacitete,
– vzgojno varstvo z ustreznimi programi,
– zdravstveno varstvo,
– urejana igrišča s športnimi rekviziti in

napravami.
Ponudniki so dolžni vse pogoje, ki jih

ponujajo otrokom posebej razdelati, še po-
sebej podrobno pa morajo razdelati pogoja
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zdravstvenega varstva in vzgojnega varstva
z ustreznimi programi.

4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, tel. 373-165, Jasna Zlobec
Dolinar.

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in nazi-
vu ponudnika, podatki iz sodnega registra
pristojnega sodišča o registraciji podjetja in
dejavnosti in morebitne reference, pošljejo
na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene javne službe, Slovenski trg 1, v
roku 10 dni po objavi razpisa do 10. ure.

V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri
v sobi 162/I. Mestne občine Kranj.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis za letovanje osnovno-
šolskih otrok”. Na kuverti mora biti razviden
pošiljatelj.

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 14 dneh po dne-
vu odpiranja ponudb.

10. Z zbranimi ponudniki za izvedbo le-
tovanja socialno in zdravstveno ogroženih
osnovnošolskih otrok Mestne občine Kranj,
bodo sklenjene pogodbe.

Mestna občina Kranj

Št. 233 Ob-2482A
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 naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela po projektni dokumentaciji za RTV Slo-
venija.

3. Navedba vsebine: izbira treh doba-
viteljev brez omejitev za izvajanje stori-
tev.

4. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje del: obdobje enega leta od podpi-
sa pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: ekonomska cena, plačilni pogoji in
roki plačila, reference ponudnikov in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-
ložiti ponudbe je 10 dni po objavi in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov
RTV Slovenija – Biroinvest in energetika,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 007/98 – gradbena dela po projektni
dokumentaciji za RTV SLO. Za pravočasno
prispele ponudbe bo veljal datum poštnega
žiga ali žiga vložišča RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje bo 27. 5. 1998 ob
9. uri v veliki sejni sobi 52/5, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 18. 5. 1998 do 22. 5.
1998 med 8. in 10. uro pri Janezu Bergan-
tu, soba 5, Čufarjeva 2 – provizorij RTV ,
tel. 061/175-41-91, faks 061/175-28-80.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go 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 pisni obliki na naslovu in pri kontaktni
osebi, kot pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisnih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Št. 233 Ob-2482B

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 naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup dveh
sistemov za grafično oblikovanje in tekstov-
no opremljanje TV slike.

3. Navedba vsebine: izbira dobavitelja
brez omejitev za nakup dveh sistemov
za grafično oblikovanje in tekstovno
opremljanje TV slike.

4. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje nabav: 2 meseca od podpisa po-
godbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane: kompati-
bilnost z obstoječo opremo, ekonomska ce-
na, plačilni pogoji in roki plačila, reference
ponudnikov, garancija, servisiranje in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-
ložiti ponudbe je 15 dni po objavi in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbe je potrebno poslati na naslov
RTV Slovenija – OE TV produkcija – sistem-
ski razvoj, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah
in opremljene z imenom in naslovom
ponudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 012/98 – karakter generator.

Za pravočasno prispele ponudbe bo vel-
jal datum poštnega žiga ali žiga vložišča RTV
Slovenije. Ponudbe morajo biti veljavne do
sklenitve pogodbe.

8. Javno odpiranje bo 3. 6. 1998 ob
9. uri v veliki sejni sobi JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 18. 5. 1998 do 22. 5.
1998 med 9. in 12. uro, pri Mateji Duša,
soba 3Z16 – tehnični trakt naslov Kolodvor-
ska 2-4, tel. 061/175-37-42, faks
061/175-37-40.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go 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 pisni obliki na naslovu in pri kontaktni
osebi, kot pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisnih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Št. 233 Ob-2482C
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 naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: dobava ra-
čunalnikov, periferne opreme, kartic in dru-
gih sklopov ter servis opreme.

3. Navedba vsebine:
– skupina A: osebni računalniki,
– skupina B: tiskalniki,
– skupina C: računalniška periferna

oprema, kartice in drugi sklopi,
– skupina D: servis računalniške

opreme.
4. Orientacijska  vrednost  naročila:

ca. 20,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: 12 mesecev.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena blaga-storitve v celoti ali po po-

sameznih artiklih-postavkah oziroma po po-
sameznih grupah artiklov-storitev,

– ustreznost tehničnim zahtevam upo-
rabnikov in kakovost blaga-storitev po stan-
dardih, ki veljajo v RS ali drugih veljavnih
standardih,

– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok,
– garancija dobav in odzivni čas,
– servisiranje,
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– možnost nakupov oziroma dostave na
dislocirane enote,

– sposobnost prilagajanja potrebam na-
ročnika,

– 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 20 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov RTV
Slovenija – vložišče, za Sektor informatike,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
010/98 – Računalniška oprema in servis.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Za popolne ponudbe se upošteva po-
nudbe, ki obsegajo vse skupine iz 3. točke
razpisa.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje bo 9. 6. 1998 ob
13.  uri  v  veliki  sejni  sobi  52/V,  v
prostorih  JZ  RTV  Slovenija,  Kolodvor-
ska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 18. 5. 1998 do vključno
22. 5. 1998 med 9. in 10. uro, v tajništvu
sektorja Informatike, naslov Kolodvorska 2,
Ljubljana, tel. 061/175-42-21, faks
061/175-42-20.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 15.000 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.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki na naslovu kot pod 9. toč-
ko, pri Janezu Majdiču.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisnih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejavnskih potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-2502
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove sanitarij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: preureditev sanitarij.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila: cena, kvaliteta in roki izdelave.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 8. 6. 1998 do 12.45 , na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. 2, 1000 Ljubljana, soba
št. 255/II, tel. 13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
preureditev sanitarij vrtca”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpi-
ranje bo vodila Verena Vesel.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Bojana Pogač-
nik, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 5. 1998, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, s fotokopijo potrdila o plači-
lu 15.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: JR – 55.

9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-2503
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., 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, d.d., 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.
gradb., dne 20. 5. 1998 in 21. 5. 1998,
med 7. in 9. uro, v poslovni stavbi Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 62, tel. 061/304-257.

4. Ocenjena vrednost naročila znaša
6,000.000 SIT.

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

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 4. 6. 1998
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, d.d., 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 5. 6. 1998, v
sejni sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne
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. 6.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Ljubljana

Št. 1861/08 Ob-2504
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 Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., kont.
oseba Jurij Podpečan, el. inž., Bleiweisova
c. 6, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: nabava vo-
zil.

Navedba vsebine:
– 8 kom vozil Renault,
– 3 kom vozil Škoda,
– 6 kom terensko vozilo Fiat,
– 1 kom terensko vozilo Suzuki,
– 3 kom kombi VW,
– 1 kom tovorno vozilo z delovno plat-

formo.
3. Orientacijska vrednost naročila: za do-

bo 12 mesecev 62,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: postopno v obdobju

12 mesecev.
5. Merila za priznanje sposobnosti: me-

rila so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., prevzemnica Slavka Ažman, Bleiwei-
sova c. 6, Kranj.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Elektro Go-
renjska, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj, sejna
soba, III. nadstropje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o prizna-
nju sposobnosti s pisnim sklepom v roku 45
dni po javnem odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 22. 5. 1998, po predhodni
enodnevni najavi po faksu 064/211-362, v
tajništvu pri Slavki Ažman, na sedežu Elek-
tro Gorenjska, Bleiweisova 6, Kranj (tretje
nadstropje). Ponudniki morajo ob dvigu do-
kumentacije predložiti potrdilo o plačilu
5.000 SIT na račun št. 51500-601-26042,
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s pripisom: za razpisno dokumentacijo –
vozila.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne, se

naslovijo na naslov pod 1. točko.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 90315-18/98-1 Ob-2505
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. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje I,
2.2. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje II,
2.3. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje III,
2.4. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje IV,
2.5. izdelava digitalnih zemljiškoka-

tastrskih načrtov – območje V.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.1.

– 7,000.000 SIT, 2.2. – 7,300.000 SIT,
2.3. – 5,800.000 SIT, 2.4. – 6,100.000
SIT, 2.5. – 6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok začetka in izvedbe
posameznih nalog je določen v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 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 16. 6. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, 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 30. 6. 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 15. 6. 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 1. 8. 1998.

Ob-2506
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  na-
ročnika:  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor
–  Geodetska  uprava  Republike  Slove-
nije,  kont.  oseba  Vesna  Divjak,  Zem-
ljemerska  ul.  12,  Ljubljana,  tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P10,
e-mail: pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnega ortofota –

1. območje,
2.2. izdelava digitalnega ortofota –

2. območje,
2.3. izdelava digitalnega ortofota –

3. območje,
2.4. izdelava digitalnega ortofota –

4. območje,
2.5. izdelava digitalnega ortofota –

5. območje,
2.6. izdelava digitalnega ortofota –

6. območje,
2.7. izdelava digitalnega ortofota –

7. območje,
2.8. izdelava digitalnega ortofota –

8. območje,
2.9. izdelava digitalnega ortofota –

9. območje,
2.10. izdelava digitalnega ortofota –

10. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 7,290.000 SIT,
2.2. 8,370.000 SIT,
2.3. 6,480.000 SIT,
2.4. 2,700.000 SIT,
2.5. 1,890.000 SIT,
2.6. 7,290.000 SIT,
2.7. 5,670.000 SIT,
2.8. 7,830.000 SIT,
2.9. 9,450.000 SIT,
2.10. 2,560.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek (za vse naloge) ta-
koj po podpisu pogodbe; zaključki del po
posameznih nalogah so definirani v razpisni
dokumentaciji za posamezni list oziroma po-
godbo. Okvirni rok je od 15. julija 1998 do
30. oktobra 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 skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Divjak, Zemlje-

merska ul. 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P10,
e-mail: pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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 15. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Janez Oven, Zem-
ljemerska ul. 12, Ljubljana, tel. 178-48-12,
faks 178-49-09, soba št. P22 (sejna soba),
e-mail: pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemer-
ska ul. 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998, do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.

Geodetska uprava RS

Ob-2507
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: Srednja elektro in strojna šola Kranj,
kont. oseba ravnatelj Franc Lebar, dipl. inž.,
Kidričeva cesta 55, Kranj, tel.
064/211-567, faks 211-540, soba št.
209.

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

storov v približni izmeri 7854 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
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 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Srednja elektro in stroj-
na šola Kranj, prevzemnica tajnica šole
Branka Zadnikar, Kidričeva cesta 55, 4000
Kranj, tel. 064/211-567, faks
064/211-540, soba št. 209.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Srednja elektro in
strojna šola Kranj, odpiranje vodi strokovna
komisija, Kidričeva cesta 55, Kranj, tel.
064/211-567, faks 064/211-540, soba
št. 213.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Srednja elektro in strojna
šola Kranj, kont. oseba tajnica šole Branka
Zadnikar, Kidričeva cesta 55, Kranj, tel.
064/211-567, faks 064/211-540, soba
št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51500-603-30229.

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: 15. 7. 1998.
Srednja elektro in strojna šola Kranj

Ob-2508
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: Slovenski etnografski muzej, kont. ose-
ba Ludvik Benigar, Metelkova 2, Ljubljana,
tel. 132-54-03, faks 132-53-77.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varnostno receptor-

ska služba v poslovnih prostorih “SEM“
na Metelkovi 2, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 31. 12. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenski etnografski mu-
zej, prevzemnica Jasna Senčur, Metelkova
2, 1000 Ljubljana, tel. 132-53-84, faks
132-53-77.

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 10. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenski etnograf-
ski muzej, odpiranje vodi Miro Vute, Metel-
kova 2, Ljubljana, tel. 132-53-84, faks
132-53-77, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenski etnografski mu-
zej, kont. oseba Jasna Senčur, Metelkova
2, Ljubljana, tel. 132-53-84, faks
132-53-77.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998, od 8.30 do 10.30.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 6. 1998.
Slovenski etnografski muzej

Št. 403-19/98-21303 Ob-2509

Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,
objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del na prenovi in

povečavi šolskega prostora Osnovne
šole Prežihovega Voranca na

Jesenicah – II. faza, športna dvorana
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Jesenice, kont. oseba Gasar
Antonija, Titova 78, Jesenice, tel.
064/831-040, int. 217.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na prenovi in pove-
čavi šolskega prostora Osnovne šole
Prežihovega Voranca na Jesenicah –
II. faza, športna dvorana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Dobavni rok:
– rok začetka: 15. 7. 1998,
– rok dokončanja del: 15. 8. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe:
– ponudbena cena (s prometnim dav-

kom),
– plačilni pogoji,
– reference za podobna dela,
– strokovna usposobljenost.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene do vključno 15. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Jesenice, Titova
78, Jesenice, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo 15. 6. 1998 ob
12.30, na naslovu: Občina Jesenice, Titova

78, Jesenice, v konferenčni sobi v I. nad-
stropju.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 24. 6. 1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Je-
senice, Titova 78, soba št. 42, I. nadstrop-
je, pri Gasar Antoniji.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom v času razpisa, in sicer proti izka-
zu, podpisu ter plačilu 50.000 SIT na ŽR
proračun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na št.
780001. Kot dokaz o plačilu morajo po-
nudniki predložiti fotokopijo virmana.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Ponudba mora veljati 45 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 10. 7. 1998.
Občina Jesenice

Št. 351-478/96 Ob-2510
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97) Občina Škofja Loka objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

montažo opreme prizidka Osnovne
šole Jela Janežiča v Škofji Loki

1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa: dobava in monta-
ža opreme in šolskega inventarja za pri-
zidek in adaptacijo OŠ Jela Janežiča.

Popise prejmejo ponudniki z razpisno
dokumentacijo.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 16,000.000 SIT.

4. Rok dobave: dobava in montaža se
bo izvajala od 10. do 27. avgusta 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– kvaliteta opreme in garancija,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam osebja, ki bo odgovorno za

izvedbo del,
– izpis iz sodnega registra in odločbo o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– seznam referenčnih objektov, za kate-
re je izvajalec dobavljal podobno opremo,

– eventualne druge elemente, ki investi-
torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.

7. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 4. 6.
1998 ob 12.30, v mali sejni dvorani Občine
Škofja Loka, Poljanska 2 (I. nadstropje).

8. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena
ustrezna pogodba.

9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise za razpisano opremo
in detajlne pogoje razpisa na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, soba 16/II, Alojz Bo-
gataj, tel. 064/624-190.

10. Ponudbe zbiramo do četrtka, 4. 6.
1998 do 12. ure. Ponudbe je treba poslati
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v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oz-
nako: “Ne odpiraj, ponudba – oprema Os-
novne šole Jela Janežiča“, priporočeno po
pošti ali oddati osebno v pisarni št. 5 –
vložišče. Naslov: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska 2, 4220 Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 0048/1-308/32-1-98 Ob-2511
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mirko Slukan, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 066/276-476.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem plovila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 7. 1998 in zaključek
15. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Merila: cena najema, čas popravila plo-
vila, starost plovila.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 27. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za najem plovila, št. 308/32-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik Ministrstvo za notranje zade-
ve, 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 razpi-
sa najkasneje do 19. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo in dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, UNZ Koper – POPP Ko-
per, kont. oseba Mirko Slukan, Trg Toneta
Ukmarja 4, Koper, tel. 066/276-476.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 26. 5.
1998, od 8. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 2.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-32-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2512
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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Zlatko
Urih, tel. 062/30—050, 30-05-290, faks
062/30-05-691.

2. Predmet javnega razpisa: blago.
Navedba vsebine: univerzalne turbin-

ske vtočne zapornice za objekte HE Vu-
zenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Mari-
borski otok.

3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.

4. Rok dobave: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici, pravilno označena, in sicer: v desnem
spodnjem kotu naslov naročnika, v levem
spodnjem kotu se napiše predmet javnega
razpisa z označbo “Ponudba – Ne odpiraj“,
z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vse označbe morajo biti napisane z veli-
kimi tiskanimi črkami.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 15. 6. 1998 do 12. ure.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 16. 6. 1998 ob 11. uri, v pro-
storih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.

Javno odpiranje ponudb bo vodil pred-
sednik komisije za odpiranje ponudb.

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

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene ponudniku neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 30. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ul. 170, Maribor, vložišče,
soba št. 016, tel. 062/30-05-389, med 8.
in 12. uro, v času od 18. 5. do 22. 5. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 50.000 SIT, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 51800-601-28970.

10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.

062/30-050, 30-05-290, med 7. in 9. uro,
pri Zlatku Urih, od 18. 5. do 20. 5. 1998.

Ogled objektov bo možen v sredo, 27. 5.
1998, po predhodni telefonski najavi.

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

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-2513A
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: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: raziskoval-
na oprema.

Navedba vsebine: računalniška opre-
ma za Laboratorij za numerične metode
v elektrotehniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Fakulteta za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana, prevzemnica referentka v deka-
natu.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v dekanatu vsak delovni dan od 8. do
14. ure, do 1. 6. 1998, za ceno 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni fa-
kultete oziroma negotovinsko na žiro račun
št. 50106-603-50251.

9. Ostali pogoji
Dodatne informacije posreduje tajnik fa-

kultete, tel. 1768-211, do 22. 5. 1998, od
9. do 10. ure.

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: 18. 6. 1998.

Ob-2513B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: oddaja po-
slovnega prostora.

Navedba vsebine: oddaja prostorov
okrepčevalnice za študente in zaposlene.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
ca. 200.000 SIT mesečno.

4. Rok najema: 1 leto z možnostjo po-
daljšanja.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Fakulteta za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana, prevzemnica referentka v deka-
natu.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1998
ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago v
dekanatu vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
do 27. 5. 1998, za ceno 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni fa-
kultete oziroma negotovinsko na žiro račun
št. 50106-603-50251.

9. Ostali pogoji
Dodatne informacije posreduje tajnik fa-

kultete, tel. 1768-211, do 22. 5. 1998, od
9. do 10. ure.

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: 18. 6. 1998.
Fakulteta za elektrotehniko

Univerze v Ljubljani

Ob-2515A
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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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

Navedba vsebine:
1. vzdrževanje cestne razsvetljave na

ljubljanski obvoznici,

2. dobava žarnic in sijalk.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 6. 1998 do 9.30,
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje av-
tocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54,
1001 Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Grič 54, Ljubljana.

Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane Biz-
jan, 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 razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 7.000 SIT.

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

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.

Ob-2515B
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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljub-
ljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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

Navedba vsebine: vzdrževanje sistema
“Klic v sili”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajniš-
tvo, Grič 54, 1001 Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, so-
ba št. 308.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Grič 54, Ljubljana.

Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane Biz-
jan, 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 razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 7.000 SIT.

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

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.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o., Ljubljana

Ob-2516A
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 okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Rejc Saje Marjeta, dipl. inž.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-29,
faks 061/178-40-52.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova jezu na Krki
nad gradom Otočec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 7.
1998 in zaključek 15. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
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12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, prev-
zemnik vložišče, Vojkova 1b, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojkova 1b.

Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava za varstvo narave, odpiranje
vodi Matjaž Jakopič, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-35, faks 061/178-40-52,
sejna soba IV. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 5. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Izposta-
va Novo mesto, kont. oseba Slobodan No-
vakovič,dipl. inž., Novi trg 9, 8000 Novo
mesto, tel. 068/322-650, faks
068/325-623, 1/II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 vsak delovni dan od 8. do
10. ure za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 6. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Ob-2517
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega
razpisa je izvedba I. faze razširitve po-
kopališča Podkraj proti vzhodu – klasič-
ni grobovi.

Predmet razpisa je izvedba pripravljalnih
del I. in II. faze, izvedba predstavitve in kab-
liranja daljnovoda DV 20 kV in NN omrežja,
izvedba vodovoda in razširitev I. faze poko-
pališča s katero bo pridobljenih 306 družin-
skih grobov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
83,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998, zaključek določi ponudnik,
vendar najkasneje do 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Rok za dostavo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Komunalno podjetje Ve-
lenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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 15. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 15. 5. 1998 do 5. 6. 1998 za 10.000
SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52800-601-46145.

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

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

čila: 3. 7. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Ob-2518
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponovni razpis za

izdelavo PGD in PZI projektov II. faze za
izgradnjo pravne fakultete na Kapitelski
ulici v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 7.
1998 in/ali 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: LIZ Inženiring, d.d., prev-
zemnica Majda Krampelj, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. 511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Urad za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ Inženiring, d.d., kont.
oseba Janez Sitar, d.i.g., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, soba
št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 30.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 7. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Republike Slovenije

Ob-2519
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 Slovenske Konjice, kont. oseba
Brunčič Edvard, Mestni trg 7, Slovenske
Konjice, tel. 063/754-610, faks
063/754-610.

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

šolske opreme za prizidek OŠ Pod goro
v Slovenskih Konjicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 dni, začetek 3. 8. 1998
in zaključek 10. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Slovenske Ko-
njice, prevzemnik tajništvo občine, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/754-122, faks 063/754-328.
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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 8. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Slovenske
Konjice, odpiranje vodi Rihtaršič Leopold,
dipl. inž., Stari trg 29, Slovenske Konjice,
tel. 063/754-122, faks 063/754-328.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Koning, d.o.o., kont. ose-
ba Brunčič Edvard, Mestni trg 7, Slovenske
Konjice, tel. 063/754-610, faks
063/754-610.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 5720-630-10152.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Občina Slovenske Konjice

Št. 35/98 Ob-2520
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, kont. oseba Mazil-Šolinc
Bojana, Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861, soba
št. 8/III.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevna priprava, ku-

hanje, razvoz in razdelitev 70 obrokov
hrane za potrebe brezdomcev in najbolj
socialno ogroženih.

Razpis se nanaša na izbiro najugodnej-
šega ponudnika za pripravo, kuhanje, raz-
voz in razdelitev dnevnega obroka hrane
(enolončnica) za brezdomce in najbolj so-
cialno ogrožene. Dnevno je potrebno pri-
praviti 70 obrokov, jih razdeliti, 15 obrokov
pa je potrebno pripeljati na določeno loka-
cijo, ki bo navedena v razpisnem materialu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,822.000 (14.700 obrokov à 260 SIT).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev ali 210 dni,
začetek 10. 6. 1998 in zaključek 31. 12.
1998.

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

Celovitost ponudbe (priprava, kuhanje,
razvoz in razdelitev), sestava in kaloričnost
obroka, cena obroka, reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,

Oddelek za družbene dejavnosti, prevzem-
nik tajništvo – oddeleka za družbene dejav-
nosti, Prešernova ul. 27, 3000 Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861, soba
št. 8/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Oddelek za družbene dejavnosti, odpi-
ranje vodi Ana Plevčak, Prešernova ul. 27,
Celje, tel. 063/483-909, faks
063/442-861, sejna soba/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Mazil-Šolinc Bojana, Prešernova ul. 27, Ce-
lje, tel. 063/483-909, faks 063/442-861,
soba št. 8/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 5. 1998 za 1.500 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko,
na žiro račun številka: 50700-630-10105.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Celje, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, kont. oseba Mazil-Šolinc
Bojana, Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/483-909, faks 063/442-861, soba
št. 8/III.

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: 5. 6. 1998.
Mestna občina Celje

Št. 280/98 Ob-2521
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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška 7, Ljubljana,
tel. 061/312-253, faks 061/13-22-190.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava stropov,
dotrajanih instalacij, zaščite s svincem,
ureditev in zaščita vročega labaratorija
na Kliniki za nuklearno medicino v Klinič-
nem centru v Ljubljani, Zaloška cesta 7.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca ali 75 dni, za-
četek 13. 7. 1998 in zaključek 27. 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 viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Komercialni sektor, prevzemnik tajniš-
tvo komercialnega sektorja, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana, tel. 061/1748-100,
faks 061/1748-254, soba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični cen-
ter Ljubljana, odpiranje vodi Jana Bole,
dipl. inž., Zaloška 7, Ljubljana, sejna soba
SAZU (I. nad. glavne stavbe KC).

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d. (vsak delovni dan med
9.in12. uro), Poljanski nasip 58, Ljubljana,
tel. 061/1748-122, faks 061/1748-254,
soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni
dan od 9.do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, Tehnične služ-
be, kont. oseba Jana Bole, dipl. inž., Za-
loška 7, Ljubljana, tel. 061/312-253, faks
061/13-22-190.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Klinični center Ljubljana

Št. 110-1/98 Ob-2522A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Hrastje–Kronovo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok
Rok izdelave je 31. 8. 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 viši-
ni 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
8.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 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 Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek
Hrastje–Kronovo”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko na naslov: Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. ose-
ba mag. Barbara Likar, dipl. inž., Tržaška
cesta 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-62,
faks 061/178-83-53, soba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.

Ob-2522B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

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

podlag za sanacijo dolenjskega avto-
cestnega odseka (obcestni prostor na
AC Malence–Šmarje Sap–Višnja gora).

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok
Rok za izdelavo vseh faz dokumentacije

je 200 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
9.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 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 izdelavo strokovnih podlag za sanacijo
dolenjskega avtocestnega odseka (obcest-
ni prostor na AC Malence–Šmarje Sap–Viš-
nja gora)”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998 za 8.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko na naslov: Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. ose-
ba Mojca Novak, dipl. inž., Tržaška cesta
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-62, faks
061/178-83-53, soba št. 228.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.

Ob-2522C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: AC Peračica–Pod-

tabor; študije variant.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok
Rok izdelave je 45 dni po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
10.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik Vložišče, Tr-
žaška 19a, 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 AC Peračica–Podtabor; študije variant”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998 za 4.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko na naslov: Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. ose-
ba Marija Virant, dipl. inž., Sneberska 120b,
Ljubljana, tel. 061/485-076, faks
061/482-960.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.

Ob-2522Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Škofije–Srmin,

navezava luke Koper na AC omrežje, AC
Srmin–Koper; izdelava temeljnih topo-
grafskih načrtov v merilu 1:1000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,900.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
8.30. na naslov: Družba za državne ceste,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 15. 5. 1998 / Stran 3661

d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 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 HC Škofije–Srmin, navezava luke Koper
na AC omrežje, AC Srmin–Koper; izdelava
temeljnih topografskih načrtov v merilu
1:1000”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 6.700 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba mag. Barbara Škraba,
dipl. inž., Tržaška cesta 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-69, faks 061/178-83-53.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.

Ob-2522D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: HC Koper–Izola–Ja-

godje–Lucija: izdelava temeljnih topo-
grafskih načrtov v merilu 1:1000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
9.30. na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 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 HC Koper–Izola–Jagodje–Lucija: izdela-
va temeljnih topografskih načrtov v merilu
1:1000. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 6.700 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba mag. Barbara Škraba,
dipl. inž., Tržaška cesta 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-69, faks 061/178-83-53.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 1456/98 Ob-2523
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovitvena dela v skladišču v Slovenji
vasi

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106.

2. Predmet naročila: obnovitvena dela
v skladišču Slovenja vas:

– prekritje strehe,
– delno popravilo in barvanje fasade,
– zunanja ureditev s kanalizacijo,
– obnova elektro inštalacij.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 70 mio SIT.
4. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del

je Slovenja vas pri Ptuju.
5. Predviden pričetek del je konec julija,

zaključek pa v septembru 1998, kolikor bo-
do v proračunu zagotovljena zadostna fi-
nančna sredstva.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-

zerve, Dunajska 106/VIII Ljubljana, do
vključno 22. 5. 1998 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki,
ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj
kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih re-
zervah) in so dvignili razpisno dokumentacijo.

7. Pred prevzemom razpisne dokumne-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na ŽR Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-601-402300.

8. Odgovore na morebitna vprašanja in
dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi deli
in razpisno dokumentacijo bodo ponudniki
prejeli pisno po ogledu objekta, ki bo 27. 5.
1998 ob 10. uri v Slovenji vasi.

9. Ponudba se pošlje po pošti s priporo-
čeno pošiljko na naslov Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, v zaprti kuverti z vidno ozna-
ko “Ponudba – Ne odpiraj – Slovenja vas”.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen na-
slov pošiljatelja.

Veljaven je poštni žig do vključno 12. 6.
1998 do 24. ure.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, rok izvedbe, ponud-
bena cena, garancijski rok, ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku.

11. Odpiranje ponudb bo v torek 16. 6.
1998 ob 9. uri v prostorih restavracije Po-
slovnega centra Ljubljana, Dunajska 106/I.

12. Obvestilo o izbiri najugodnejšega iz-
vajalca za razpisana dela bodo ponudniki
prejeli v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-2561
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 kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, dia, Cankarjeva 5, Ljubljana, tel.
178-59-38, faks 178-59-01.

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

dokumentacije za gradnjo filmskega stu-
dia Viba film Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junija 1998 in/ali zaključek septembra
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
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12. ure, na naslov: Filmski studio Viba film,
prevzemnik Valerija Bižič, Zrinjskega 9,
Ljubljana, tel. 320-997, soba št. 202.

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 18. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Filmski studio Viba
film, odpiranje vodi predsednik komisije,
Zrinjskega 9 Ljubljana, tel. 320-997, soba
št. 202/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ inženiring, kont. oseba
Aleksander Kovač, dia, Vurnikova 2/V, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 061/319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 30.000 SIT.

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

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. 8. 1998.

Ob-2562
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 kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, dia, Cankarjeva 5, Ljubljana, tel.
178-59-38, faks 178-59-01.

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

filmske tehnologije za potrebe izgrad-
nje filmskega studia Viba film v Ljubljani
(sound design).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junija 1998 in/ali zaključek avgusta
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 18. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Filmski studio Viba film,
prevzemnik Valerija Bižič, Zrinjskega 9,
Ljubljana, tel. 320-997, soba št. 202.

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 22. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Filmski studio Viba
film, odpiranje vodi predsednik komisije,

Zrinjskega 9 Ljubljana, tel. 320-997, soba
št. 202/2.

7. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno dokumentacijo: LIZ inženiring,
kont. oseba Aleksander Kovač, dia, Vurni-
kova 2/V, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
061/319-245.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 20.000 SIT.

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

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.

Ministrstvo za kulturo
Ljubljana

Ob-2524
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 z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika

Javno podjetje Komunalno podjetje Loga-
tec, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Petek,
dipl. inž. vsak dan od 7. do 9. ure, Tržaška
cesta 27, Logatec, tel. 061/742-019, faks
061/742-171, E-mail: kp.logatec@siol.net.

2. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in

montaža merilne in telekomunikacijske ter
spremljajoče programske opreme za avto-
matizacijo vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, ki mora tvoriti enoten sistem -
I. faza, ki obsega:

– programska in telekomunikacijska
oprema centra vodenja na naslovu naročni-
ka, ki mora omogočati širitev sistema, po-
nudba naj zajema ceno programske opre-
me v primeru širitve sistema na ca. 30 loka-
cij ter možnost faznega odplačevanja pro-
gramske opreme – 1 lokacija,

– telekomunikacijsko in merilno opremo
za spremljanje nivojev v vodohramih - napa-
janje iz akumulatorjev, katere polni solarni
sistem – 4 lokacije,

– telekomunikacijsko in merilno opremo
za spremljanje nivojev v vodohramih in
spremljanje delovanja črpalk ter merjenje
pretokov in krmiljenje delovanja črpalk –
2 lokaciji,

– telekomunikacijsko in merilno opremo
za spremljanje delovanja črpalke in merje-
nje pretokov in krmiljenje delovanja črpalke
– 2 lokaciji,

– telekomunikacijsko in merilno opremo
za spremljanje delovanja 3 črpalk, mešala
in merjenje pretoka na iztoku iz čistilne na-
prave – 1 lokacija.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa:
5,000.000 SIT.

Čas razpisa: 8. maj 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Začetek del: 1. julij 1998.
Zaključek del: 1. september 1998 ozi-

roma po dogovoru.

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

Pri izbiri bodo upoštevana naslednja me-
rila:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(atesti),

– razmerje cene in kvalitete ponujene
opreme,

– ponujena garancijska doba za opre-
mo,

– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– kompatibilnost opreme z opremo dru-

gih proizvajalcev,
– predvideni stroški vzdrževanja in eno-

stavnost vzdrževanja opreme,
– znižanje cene v primeru sodelovanja

delavcev naročnika pri montaži,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudnik mora v času garancijske dobe

nuditi brezplačno vzdrževanje sistema. Ga-
rancijska doba začne teči po vzpostavitvi
brezhibnega delovanja sistema.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje 27. maja 1998 na
naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., prevzemnica Štefka Slabe,
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, tel.
061/742-019, faks 061/742-171, E-mail:
kp.logatec@siol.net.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - avtomatizaci-
ja“. Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem likvidnostnem pomanjkanju sred-
stev z izbranim ponudnikom ne sklene po-
godbo oz sklene pogodbo za obseg del v
višini razpoložljivih sredstev. Ponudniki za-
radi morebitnega zmanjšanja del ali odsto-
pa od podpisa pogodbe nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Ta javni razpis v nobenem primeru ne
zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, niti ne v primeru, če ta ustreza
pogojem razpisa ali celo če je ta najcenejša
ali drugače najugodnejša. Naročnik tudi ne
odgovarja kateremukoli ponudniku za ško-
do, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova po-
nudba ni bila sprejeta.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 1. junija
1998 ob 8. uri na naslovu Občina Logatec,
Tržaška 15, Logatec v sejni sobi v kleti
zgradbe. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pri javnem odpiranju ponudb pisno
pooblastilo za zastopanje.

Naročnik: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., odpiranje vodi:
Zdravko, Klemen, dipl. jur., Tržaška cesta
27, 1370 Logatec, tel. 061/742-019, faks
061/742-171, E-mail: kp.logatec@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 10 dneh po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Javno podjetje Komunalno podjetje Loga-
tec, d.o.o., kontaktna oseba Štefka Slabe,
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Tržaška cesta 27, Logatec, tel.
061/742-019, faks 061/742-171, E-mail:
kp.logatec@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
26. maja 1998 proti plačilu 2.000 SIT.

Za sistem je bil izdelan Idejni projekt ra-
dijskih zvez za potrebe telemetrijskega pre-
nosa podatkov in daljinskega krmiljenja, v
postopku je pridobitev za radijske postaje
za potrebe prenosa podatkov (70 cm frek-
venčno področje, izhodne moči oddajnikov
do 0,5 W do 10 W).

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 1. točko.

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

Ponudbe morajo veljati do 31. decemb-
ra 1998.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: predvidoma druga polovica junija.

Komunalno podjetje Logatec

Št. 34404-2/98 Ob-2525
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 34404-2/98 z
dne 4. 5. 1998, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del na
lokalnih in krajevnih cestah v Občini

Grosuplje v letu 1998
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca as-

falterskih del na lokalnih in krajevnih cestah
na območju Občine Grosuplje v letu 1998.
Seznam cest, ki se bodo predvidoma asfal-
tirale v letu 1998 je priložen v razpisni doku-
mentaciji.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 28,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del: dela se
bodo izvajala od meseca junija1998 do kon-
ca leta 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– način plačila in fiksnost cen.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudb naj-

nižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridr-
žuje določiti eventuelno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe
ter sam izbrati podizvajalca, v kolikor ne bo
soglašal s podizvajalcem, ki ga bo izbral
izvajalec sam. V navedenih primerih ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 18. 6.
1998 do 8.30 na naslov: Občina Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe mo-
rajo biti dostavljene osebno in sicer v zaprti
kuverti z navedbo naslova ponudnika in z
oznako “Ponudba: Asfaltiranje 1998 - Ne
odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po po-
šti ali dostavljene po preteku razpisnega ro-
ka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil od-
pošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 18. 6. 1998
ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Po-
nudniki, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju ponudb, morajo ob pričetku javnega
odpiranja predložiti komisiji pismeno poob-
lastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od javnega odpira-
nja ponudb.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na Občini Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pri Mariji
Likovič, tel. 761-211. Za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko kandi-
dati pisno zaprosijo Urad za komunalno infra-
strukturo občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, do vključno 6. 6. 1998. Odgovori,
pomembni za vse ponudnike, bodo poslani
na naslove vseh ponudnikov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Ob-2526
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 razpisa: izdelava investicij-

skega programa, in projektov PGD, PZI
za komunalne naprave in objekte v zazi-
dalnem območju B5 - Perovo;

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med
8. in 10. uro na Občini Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik, soba 13/I, v roku 8 dni po
objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o
vplačilu odkupnine v višini 10.000 SIT na
Ž.R. št. 50140-637-813087, s pripisom
“B5 - Perovo”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še osem dni po objavi v Uradnem
listu RS, po telefonu št. 061/818-127 ali
osebno, vendar po predhodni najavi.

4. Orientacijska vrednost investicije:
6,000.000 SIT.

5. Rok: pričetek del je 15 dni po izbiri
izvajalca in končanje v 60 dneh.

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 s prilo-
gami, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji je potrebno dostaviti v vložišče Občine
Kamnik, najkasneje deseti dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure, zapečateno
v zaprti ovojnici, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “B5 - Perovo - Ne
odpiraj”, na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo tretji delavni dan po zaključku
razpisnega roka, ob 11. uri v prostorih Ob-
čine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba
št. 9/P.

Upoštevane bodo le pravočasno prispe-
le, popolne in pravilno opremljene ponudbe.

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

Št. 404-01-1/98 Ob-2527

Javni razpis
št. MORS-BO 26/98

za izbiro izvajalca brez omejitve
za nakup 3, 5-4, 5 sobnega stanovanja

v Ljubljani
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Franci Kodela, Ljublja-
na, Kardeljeva ploščad 21, tel. št.
061/171-2381, faks 061/171- 2787, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup 3,5-4,5 sob-

nega  takoj  vseljivega  stanovanja  v  Ljub-
ljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: ob podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne reference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998
do10. ure, na naslov: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, vložišče, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana, tel.171-2518,
faks 131-8164.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj -
MORS - BO 26/98 stanovanje.”

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana pri ko-
misiji za odpiranje ponudb.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonskem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, kont. oseba Boštjan Pur-
kat, Kardeljeva ploščad 24, Ljulbjana, tel.
061/171-2586, soba št. 365.

Razpisna dokumentacije je na razpolago
do 22. 5. 1998 med 11. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije,  kont.  oseba  Franci  Kodela,  Kar-
deljeva ploščad 21 Ljubljana, tel.
061/171-2381, faks 061/171-2787, so-
ba št. 212.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 7. 1998
Ministrstvo za obrambo

Št. 403-24/98 Ob-2528
Na podlagi 32. člena zakona o izobraže-

vanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) in v
skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja

odraslih v šolskem letu 1998/99 za
izbiro

izvajalcev brez omejitev
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v šol-

skem letu 1998/99 iz sredstev, v proraču-
nu Republike Slovenije namenjenih za izo-
braževanje odraslih, sofinanciralo naslednje
aktivnosti:

1. Izobraževalne akcije za odrasle:
1.1. Izobraževanje po javno veljavnih

programih gimnazijskega ter poklicnega in
strokovnega izobraževanja odraslih;

1.2. Izobraževanje po javno veljavnih pro-
gramih izpopolnjevanja v slovenskem jeziku;

1.3. Izobraževanje po javno veljavnih
programih izpopolnjevanja v tujih jezikih;

1.4. Izobraževanje po programu “Uspo-
sabljanje za življenjsko uspešnost“;

1.5. Študijske krožke;
1.6. Programi projektnega učenja za

mlajše odrasle;
1.7. Državljansko izobraževanje: izobra-

ževanje za demokracijo, ekološko osvešča-
nje in drugo splošno izobraževanje;

1.8. Usposabljanje za uveljavljanje po-
sebnih pravic manjšin;

1.9. Usposabljanje starejših odraslih v
tretjem življenjskem obdobju;

2. Infrastrukturne dejavnosti v izobraže-
vanju odraslih:

2.1. Razvoj in uvajanje novih izobraže-
valnih programov, oblik, sredstev in metod
v izobraževanju odraslih.

2.2. Dejavnost središč za samostojno
učenje in borz znanja.

3. Pogoji za prijavo:
3.1. Na razpis za izobraževalne akcije se

lahko prijavijo pravne osebe in posamezniki,
ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost,
na razpis za infrastrukturne dejavnosti pa
pravne osebe in posamezniki, ki imajo regi-
strirano razvojno-raziskovalno dejavnost ali
izpolnjujejo pogoje za posamezno infrastruk-
turno dejavnost, ki jo navedejo v ponudbi (v
nadaljnjem besedilu: “ ponudniki “).

3.2. Ponudniki za izobraževalne akcije
pod 1.1., 1.2. in 1.3. točkami se lahko pri-
javijo le za izvajanje javno veljavnih izobra-
ževalnih programov za odrasle in za izvaja-
nje tistih programov, za katere so vpisani v
razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za
šolstvo in šport.

3.3. Ponudniki za izobraževalne akcije
pod 1.4., 1.5. in 1.6. točkami morajo raz-
polagati s strokovnimi delavci, usposoblje-
nimi po posebnih programih Andragoškega
centra Republike Slovenije ter izpolnjevati
druge pogoje, določene z izobraževalnim
programom “Usposabljanje za življenjsko us-
pešnost“, z navodili za organiziranje študij-
skih krožkov in s programom “Projektno
učenje za mlajše odrasle“.

3.4. Ponudniki za izobraževalne akcije
pod 1.7., 1.8. in 1.9. točkami morajo po-
nudbi na razpis, če izobraževanja ne bodo
izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je
sprejel za to pristojni organ, priložiti izobra-
ževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V
izobraževalnem programu morajo biti nave-
deni:

– ime programa,

– podrobnejša vsebina programa,
– obseg izobraževanja v programu (v

urah),
– ciljne skupine oziroma pogoji za vklju-

čitev v program,
– okvirne vsebine znanj, spretnosti ali

veščin, ki jih bodo pridobili udeleženci in
– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci pro-

grama.
3.5. Ponudniki za infrastrukturne dejav-

nosti pod 2.1. točko morajo ponudbi na raz-
pis priložiti podroben načrt izvedbe naloge,
v katerem morajo biti navedeni:

– vsebina in cilji naloge,
– metodologija izvedbe naloge,
– pričakovani rezultati naloge,
– odgovorni nosilec ter izvajalci naloge in
– roki za izvedbo naloge.
3.6. Ponudniki za infrastrukturne dejav-

nosti pod 2.2. točko morajo izpolnjevati po-
goje, ki so za navedene dejavnosti določeni
z ustreznima projektoma Andragoškega
centra Republike Slovenije.

4. Postopek prijave:
4.1. Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na

naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sek-
tor za izobraževanje odraslih, Šmartinska
134a, 1110 Ljubljana, z vidnimi oznakami:
“Ne odpiraj, ponudba - Javni razpis za sofi-
nanciranje izobraževanja odraslih v šolskem
letu 1998/99“ ter z naslovom ponudnika na
hrbtni strani ovitka.

4.2. Ponudbe pošljite na obrazcih za pri-
javo na razpis, ki jih lahko dobite na pisno
zahtevo na Ministrstvu za šolstvo in šport
oziroma osebno v tajništvu Sektorja za izo-
braževanje odraslih Ministrstva za šolstvo in
šport na Šmartinski 134a v Ljubljani. Razpi-
sne obrazce lahko ponudniki dobijo tudi na
računalniški disketi, ki jo prinesejo ali prilo-
žijo pisnemu zahtevku.

4.3. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni
po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Upo-
števali bomo le pravočasno poslane, popol-
ne in na predpisanih obrazcih napisane po-
nudbe.

4.4. Javno odpiranje ovojnic s ponudba-
mi bo v sredo, 9.junija 1998 ob 9.uri v sejni
sobi poslovne zgradbe Gradis na Šmartin-
ski 134a v Ljubljani.

5. Pogoji in obseg financiranja:
5.1. Prednost pri izbiri bodo imele izo-

braževalne akcije in infrastrukturne dejav-
nosti, pri katerih bo zagotovljeno sofinanci-
ranje tudi iz drugih virov javnih sredstev na
državni ali lokalni ravni. Pri izobraževanju po
javno veljavnih programih bodo imele pred-
nost akcije, namenjene brezposelnim ose-
bam na podlagi letnega programa izobraže-
vanja brezposelnih oseb.

5.2. Ministrstvo za šolstvo in šport bo za
izobraževalne akcije in infrastrukturne de-
javnosti na podlagi tega razpisa iz državne-
ga proračuna v letu 1998 lahko prispevalo
na podlagi enotnih standardov, normativov
in meril naslednje deleže in zneske:

5.2.1. za izvedbo javno veljavnih progra-
mov gimnazijskega ter poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja (1.1. tč.) do ene tret-
jine stroškov, vendar največ do skupnega
zneska 92,300.000 SIT.

5.2.2. za izvedbo javno veljavnih progra-
mov izpopolnjevanja v slovenskem jeziku
(1.2. tč.) največ do skupnega zneska
3,500.000 SIT.

5.2.3. za izvedbo javno veljavnih progra-
mov izpopolnjevanja v tujih jezikih (1.3. tč.)
do tretjine normiranih stroškov, vendar naj-
več do skupnega zneska 25,000.000 SIT.

5.2.4. za izvedbo programov “Usposab-
ljanje za življenjsko uspešnost“ (1.4. tč.) do
polovice stroškov, vendar največ do skup-
nega zneska 5,500.000 SIT.

5.2.5. za izvedbo študijskih krožkov (1.5.
tč.) do dveh tretjin stroškov; ponudnikom, ki
bodo v šolskem letu 1998/99 prvič izvajali
študijske krožke, za izvedbo prvega študij-
skega krožka celotne stroške; vendar največ
do skupnega zneska 11,500.000 SIT.

5.2.6. za izvedbo programov “Projektno
učenje za mlajše odrasle“ (1.6. tč.) do ene
tretjine stroškov, vendar največ do skupne-
ga zneska 7,800.000 SIT.

5.2.7. za izvedbo državljanskega izobra-
ževanja (1.7. tč.) in za usposabljanje za uve-
ljavljanje posebnih pravic manjšin (1.8. tč.)
do ene polovice stroškov, vendar največ do
skupnega zneska 8,000.000 SIT.

5.2.8. za izvedbo izobraževanja starej-
ših odraslih v tretjem življenjskem obdobju
(1.9. tč.) največ do skupnega zneska
2,000.000 SIT.

5.2.9. za infrastrukturne dejavnosti pod
2.1. točko največ do skupnega zneska
19,000.000 SIT.

5.2.10. za infrastrukturne dejavnosti pod
2.2. točko največ do skupnega zneska
16,000.000 SIT.

5.3. Pri programih splošnega izobraževa-
nja bo Ministrstvo za šolstvo in šport pri priz-
navanju višine sredstev za sofinanciranje pri
javnih zavodih za izobraževanje odraslih upo-
števalo že priznana sredstva za delno popla-
čilo plač njihovih strokovnih delavcev.

5.4. Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih ponudb javnih zavo-
dov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo
v vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih uni-
verz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne
akcije in infrastrukturne dejavnosti, ki jih (so)fi-
nancira na podlagi letnih načrtov in nepo-
srednih pogodb, ter prijav, povezanih z izpo-
polnjevanjem in usposabljanjem strokovnih
delavcev, ki delajo v izobraževanju odraslih.

5.5. Ministrstvo za šolstvo in šport bo o
sofinanciranju po tem razpisu odločilo naj-
kasneje v roku 45 dni po poteku prijavnega
roka in bo o tej odločitvi obvestilo ponudni-
ke. Za sofinanciranje izbranih izobraževal-
nih akcij in infrastrukturnih dejavnosti bo mi-
nistrstvo z izbranimi ponudniki sklenilo po-
godbe.

Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana

Št. S1-0011/98 Ob-2563
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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, tel. 0601/61-078,
Grajska 1, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: sanacija plazu pod
vinsko cesto.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 1 mesec, začetek 1. 8. 1998
in/ali zaključek 30. 8. 1998.

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

– druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji,

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega raz-
pisa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter

drugi ostali komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 5. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
prevzemnica Jasna Marinšek, Grajska 1,
1410 Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-078, tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Sto-
šicki, Grajska 1, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-078, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Jasna Marinšek, Graj-
ska 1, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-078, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 10.000 SIT, do 12. ure.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št. 10.1.42.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 1, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks 0601/64-078.

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

Ponudba mora veljati do vključno 1. 8.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 7. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-2564
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 Celje, Oblakova 5,
Celje, kont. oseba Štefan Tisel, dr. med.,
tel. 063/441-133, faks 063/481-204.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ultrazvočni aparat z

barvnim Dopplerjem srednjega cenov-
nega razreda (do 15 mio SIT) s 3,5 Mhz
linear-konveksno sondo, s 7,5 Mhz li-
nearno (vaskularno) sondo ter rektalno
sondo s punkcijskim adapterjem za
punkcijo prostate.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

1. cena in plačilni pogoji,
2. garancijska doba,
3. reference (kakovost aparata),
4. cena vitalnih rezervnih delov,
5. dobavni rok.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnica Irena Pfeifer – tajništvo stro-
kovnega vodje, Oblakova 5, Celje.

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 15. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Štefan Tisel,
dr. med., tel. 063/441-133, faks
063/481-204.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Celje, tajništvo strokovnega
vodje Irena Pfeifer, tel. 063/441-133, faks
063/481-204.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 5.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 50700-603-31871.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu: Štefan Tisel, dr. med.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-204.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen).

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 06201-1/98-5-1 Ob-2565
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 Laško, kont. oseba Olga Šola,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
lokalnih cestah Občine Laško v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila: 7 mio
SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Laško, prevzem-
nik tajništvo urada župana, Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 063/731-122, faks
063/731-769.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Laško, odpi-
ranje vodi komisija za javna naročila, Mest-
na ulica 2, Laško, tel. 063/731-122, faks
063/731-769, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
tajništvo oddelka za investicije in prostor,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici ali na blagajni
Občine Laško, na račun številka:
50710-630-10131.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Laško, kont. oseba Olga Šola,
Mestna ulica 2, Laško.

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

Ponudba mora veljati do 1. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Občina Laško

Ob-2566
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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



Stran 3666 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naroč-
nika: Zavod RS za blagovne rezerve, kont.
oseba Janez Bučar, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 16-83-555, int. 23, faks
16-83-167.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kontrola količine in

kakovosti  živilskega  in  neživilskega
blaga.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
210 mio SIT.

4. Dobavni rok: za čas 12 mesecev od
dneva izbire.

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
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Zavod RS za blagovne
rezerve, prevzemnik tajništvo, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 16-83-555, faks
16-83-167, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Poslovna stavba Du-
najska 106/1. nad.

Naročnik Zavod RS za blagovne rezer-
ve, odpiranje vodi Miro Vidmar, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 17-83-514, faks
17-83-588.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za blagovne re-
zerve, kont. oseba Janez Bučar, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 16-83-555, faks
16-83-167, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 5. do 27. 5. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50401-603-402300.

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.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ljubljana

Ob-640-09/98-37 Ob-2567
Občina Komen, Komen 86, Komen, na

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

montažo opreme za podružnično
osnovno šolo in vrtec v Štanjelu

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

2. Predmet razpisa: dobava in monta-
ža opreme za podružnično osnovno šo-
lo in vrtec v Štanjelu.

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

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

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

6. Rok za oddajo ponudbe je 8. 6. 1998
do 15. ure. Pisne ponudbe je potrebno od-
dati v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za
opremo OŠ in vrtec Štanjel – Ne odpiraj“,
na naslov: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
8. 6. 1998 ob 16. uri, v prostorih Osnovne
šole Komen, Komen 61/a.

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

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na Občini Komen takoj po objavi
uradnega razpisa, in sicer vsak dan v času
uradnih ur za stranke ob predhodnem plači-
lu 10.000 SIT na ŽR Občine Komen, št.
5420-630-90072.

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

Vse dodatne informacije ponudniki dobi-
jo na podjetju Castrum, d.o.o., Ajdovščina,
na tel. 065/63-744 pri Vladimirju Slamič
d.i.a.

Občina Komen

Ob-2568
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: Osnovna šola Ribnica dr. Franceta Pre-
šerna, Šolska ul. 2, Ribnica, tel.
061/861-009, faks 061/863-068.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
no-obrtniška dela.

Navedba vsebine: zamenjava oken.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek del predvidoma
15. 6. 1998 in konec 1. 9. 1998.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Osnovna šola dr. Fran-
ceta Prešerna, Šolska ul. 2, 1310 Ribnica,
kont. oseba Šulentič Andreja, tel.
061/861-009, faks 061/863-068.

Zapečatene kuverte morajo biti ozna-
čene z naslovom naročnika in ponudnika
ter z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem li-

stu RS in navedbo naročila “Zamenjava
oken“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 9. uri, v prostorih Osnovne šole, Šolska
ul. 2, Ribnica.

8. Vsi ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje do 8. 6.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Ribnica, kont.
oseba Šulentič Andreja (ravnateljica), Šol-
ska ul. 2, Ribnica.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 5. 1998 do 1. 6. 1998, s fotokopijo
potrdila o plačilu 15.000 SIT.

Način plačila: s položnico ali virmanom
na žiro račun Osnovne šole Ribnica, št.
51310-603-18049, s pripisom: razpisna
dokumentacija za zamenjavo oken.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani

ponudniki dobili na naslovu: Osnovna šola
Ribnica, kont. oseba Šulentič Andreja, tel.
061/861-009, faks 061/863-068.

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

Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Osnovna šola Ribnica

Ob-2569
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: Banka Slovenije, kont. oseba Mitja An-
žur, Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, tel. 061/17-19-142, faks
061/215-516, soba M 6.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska oprema za podporo pisarniškemu
poslovanju:

– 157 osebnih računalnikov IBM,
– 4 notesniki Toshiba,
– 23 laserskih tiskalnikov HP LaserJet,
– 4 barvnih tiskalnikov HP DeskJet,
– 2 obračalca papirja za HP LaserJet,
– 3 scannerji,
– 1 barvni monitor IBM,
– 215 MS Office 97 – standardni paket,
– 28 MS Office 97 – profesionalni pa-

ket.
Podrobna specifikacija predmeta javne-

ga naročila se nahaja v razpisni dokumenta-
ciji.

Kraj izpolnitve: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

95,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: rok začetka dobav bo
določen ob podpisu pogodbe in zaključek
december 1998.

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

Merila in ostali pogoji so podrobno nave-
deni v razpisni dokumentaciji.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 15. 5. 1998 / Stran 3667

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis
za dobavo strojne in programske opreme”,
na hbrtni strani pa mora biti označeno ime
in naslov ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana (v avli Banke Sloveni-
je), odpiranje bo vodil Marko Halik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 5. 6. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure, v
vložišču Banke Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, tel. 061/17-19-152.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50100-611-0060015, sklicna šte-
vilka: 27099.

10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Banka Slovenije

Ob-2570
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 Novo mesto, kont. ose-
ba Martina Vrhovnik, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-253, faks
068/322-731, soba št. 54/II. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material

– izbira dobaviteljev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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 11. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/317-253, faks 068/322-731,
soba št. 54.

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 12. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, pred-
sednik komisije, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-246, faks 068/322-731,
soba št. 46.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Danica Šuštaršič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-253,
faks 068/322-731, soba št. 53.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: s položnico ali virmanom,
na račun številka: 52100-637-45559.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Martina Vrhovnik, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-253, faks
068/322-731, soba št. 53.

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

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

čila: 12. 7. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Št. 136/98 Ob-2571

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma sedež naročnika: Vrtec
“Mladi rod“, Črtomirova 14, Ljubljana, kont.
osebi Stanislava Zupan, tel. 137-51-81 in
Franci Bostič, IN. CO INVEST, d.o.o., Tbili-
sijska 85, Ljubljana, tel. 123-43-47, faks
123-43-48.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vrtca – za-
menjava elektroinstalacije, prenova sa-
nitarij, prenova razdeljevalne kuhinje,
zamenjava tlakov, obnova instalacije
centralnega ogrevanja, ureditev prosto-
ra v kleti za toplotno postajo.

Objekt: enota Savska 1, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 16,000.000
SIT, objava v petek, 15. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del je 1. 7. 1998,
dokončanje del pa 15. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane, bodo navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 10. 6. 1998 do

12. ure, na naslov: Vrtec “Mladi Rod, Črto-
mirova 14, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
enota Savska 1, Ljubljana”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 13. uri, v prostorih Vrtca “Mladi rod“,
Črtomirova 14, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 19. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec “Mladi rod“, Črtomi-
rova 14, Ljubljana, kont. oseba je Zoran
Kalakovič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. do 21. 5. 1998, s fotokopijo potrdi-
la o plačilu 10.000 SIT. V istem roku si
ponudniki lahko ogledajo tudi projektno do-
kumentacijo.

Način plačila: s položnico na ŽR
50102-603-48108, s pripisom: Razpisna
dokumentacija za enoto Savska 1. Ponud-
niki, ki bodo sodelovali pri odpiranju, mora-
jo imeti pisno pooblastilo.

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

Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni, v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je sedem dni po podpisu sklepa.

Vrtec “Mladi rod“, Ljubljana

Ob-2572
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 Gorenja vas-Poljane, kont. ose-
ba Ivan Petrovčič, Poljanska cesta 87, Go-
renja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba  vsebine:  prizidava  vrtca  in
7 učilnic.

3. Orientacijska vrednost naročila:
160,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 11 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek maj 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
12. ure (velja tudi za ponudbe, poslane po
pošti), na naslov: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, prevzemnik tajništvo občine, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.
064/681-536, faks 064/681-537.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: sejna soba Občine
Gorenja vas-Poljane, odpiranje vodi Ivan Pe-
trovčič, Poljanska cesta 87, Gorenja vas,
tel. 064/681-536, faks 064/681-537.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, kont. oseba Ivan Petrovčič, Poljanska
cesta 87, Gorenja vas, tel. 064/681-536,
faks 064/681-537.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 6. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali s splošno
položnico (pred dvigom), na račun številka:
51510-630-0050225.

Opomba: projekte si ponudniki ogledajo
na sedežu Občine Gorenja vas-Poljane, po
predhodni najavi.

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 maja 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 6. 1998.
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-2573A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine:
1. izgradnja igrišč,
2. postavitev otroških igral,
3. postavitev steze za rolkanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. izgradnja igrišč 9,500.000 SIT,
2. postavitev otroških igral 3,100.000

SIT,
3. postavitev steze za rolkanje

5,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
1. izgradnja igrišč – pričetek 10. 6.

1998, dokončanje 10. 7. 1998,
2. postavitev otroških igral – pričetek

1. 7. 1998, dokončanje 15. 7. 1998,
3. postavitev steze za rolkanje – pri-

četek 10. 7. 1998, dokončanje 15. 7.
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
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta naročila in
firmo ponudnika. Ponudniki lahko oddajo
ponudbe za vsako posamezno razpisano
storitev ali za vse storitve skupaj.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5.
1998:

1. izgradnja igrišč ob 9. uri,
2. postavitev otroških igral ob 9.30,
3. postavitev steze za rolkanje ob

10. uri,
na naslovu: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, odpiranje vodi Aleksandra Stermec Pe-
rovec, dipl. jur., Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do 26. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.

Ob-2573B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. ureditev ceste Lorenc–Ribič,
2. ureditev ceste Kapelca–Klinč-

man,
3. ureditev ceste Podgorje–odla-

gališče odpadkov,
4. izgradnja parkirišča Tomšičeva

43 in asfaltnega platoja,

5. ureditev parkirišča Tomšičeva
51.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. Cesta Lorenc–Ribič 20,000.000

SIT,
2. cesta Kapelca–Klinčman

10.800.000 SIT,
3. cesta Podgorje–odlagališče od-

padkov 22,500.000 SIT,
4. parkirišče Tomšičeva 43 in asfaltni

plato 3,800.000 SIT,
5. parkirišče Tomšičeva 51,

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

dokončanja del:
1. cesta Lorenc–Ribič – pričetek

10. 6. 1998, dokončanje 30. 6. 1998,
2. cesta Kapelca–Klinčman – priče-

tek 15. 6. 1998, dokončanje 30. 8. 1998,
3. cesta Podgorje–odlagališče od-

padkov – pričetek 15. 6. 1998, dokonča-
nje 15. 9. 1998,

4. parkirišče Tomšičeva 43 in asfaltni
plato – pričetek 10. 6. 1998, dokončanje
30. 6. 1998,

5. parkirišče Tomšičeva 51 – priče-
tek 1. 7. 1998, dokončanje 30. 7. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta naročila in
firmo ponudnika. Ponudniki oddajo ponud-
be za vsak posamezen objekt ali za vse
objekte.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 5.
1998:

1. cesta Lorenc–Ribič ob 10.30,
2. cesta Kapelca–Klinčman ob

11. uri,
3. cesta Podgorje–odlagališče od-

padkov ob 11.30,
4. parkirišče Tomšičeva 43 in asfaltni

plato ob 12. uri,
5. parkirišče Tomšičeva 51 ob 12.30,

na naslovu: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, odpiranje vodi Aleksandra Stermec Pe-
rovec, dipl. jur., Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do 26. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 6. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 020-48/98 Ob-2574
Na podlagi 34. 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: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
osebi Marjeta Majdič, d.i.a., Franci Ceklin,
d.i.g., Dunajska 48, Ljubljana, tel.
1787-400, faks 1787-422.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih

podlag (besedil členov) za osnutek pred-
pisa: ureditev poslovanja z nepremični-
nami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,700.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 mesecev od podpisa
pogodbe. Rok za izvedbo naloge pod
2.1. točko je 16 mesecev od podpisa po-
godbe, za nalogo pod 2.2. točko pa 4 me-
sece od podpisa pogodbe.

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

Pri izboru izvajalcev projekta bodo upo-
števane strokovne reference in kvalifikacija
predlagateljev, strokovna opredelitev prob-
lemov, celovitost ponudbe, celovitost vse-
binskega sklopa področja, finančno ponud-
bo in časovni načrt za učinkovito doseganje
ciljev razpisane naloge.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, ali po pošti, na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, prevzemnik vložišče (II.
nadstropje), Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
tel. 1787-400, faks 1787-422.

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 12. junija
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, odpiranje vodi Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljublja-
na, tel. 1787-400, faks 1787-422, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
okolje in prostor, kont. osebi vložišče, II.
nadstropje, vsak dan od 8. do 12. ure,

Dunajska 48, Ljubljana, tel. 1787-400,
faks 1787-422.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 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 10. 9. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 033-8/98 Ob-2575
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 zdravstvo, kont. oseba
Jelka Galič, glavna pisarna, Štefanova 5,
soba št. 22, Ljubljana, tel. (+386) 61 178
6001, faks (+386) 61 178 6058.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT oziroma 12,000.000 SIT
letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in zaključek maj 2000.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, prevzemnik glavna pisarna, so-
ba št. 22, Ljubljana, tel. (+386) 61 178
6001, faks (+386) 61 178 6058.

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 29. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, v mali sej-
ni sobi, št. sobe: 4, v I. nadstropju Mini-
strstva za zdravstvo.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za zdravstvo,
kont. oseba Jelka Galič, glavna pisarna, Šte-
fanova 5, soba št. 22, Ljubljana, čas prev-
zemanja razpisne dokumentacije od 8. do
15. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR proračuna Mini-
strstva za zdravstvo, na račun številka:
50100-637-55450, z navedbo “za izbiro
dobavitelja pisarniškega materiala“. Dokazi-
lo o plačilu je potrebno predložiti ob prevze-
mu razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za zdravstvo, kont. oseba

Jelka Galič, glavna pisarna, Štefanova 5,
soba št. 22, Ljubljana, tel. (+386) 61 178
6001, faks (+386) 61 178 6058.

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

Ponudba mora veljati do 13. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 6. 1998.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-2581
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
kont. oseba dr. Andreja Umek Venturini,
svetovalka direktorja, Kotnikova 6, Ljublja-
na, tel. 178-30-27, faks 178-31-96, soba
št. 4.01, e-mail: andrejau@usm.mzt.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje računal-

niške podpore 2 strežnikoma (Alpha
Server in PC 486) z operacijskim siste-
mom MS NT verzija 3.51, elektronski
pošti MS Mail 3.2., računalniškemu
omrežju in posameznim uporabnikom
USM /70–80 osebnih delujejo v okolju
MS Windows 95, ter so razporejeni na
naslednjih lokacijah: centralna lokacija
na Kotnikovi 6, Ljubljana (80%) območ-
na enota Ljubljana, Grudnovo nabrežje
17 (15% opreme) in območna enota Ce-
lje, Tkalska 15 (5% opreme).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 2000.

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.

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov, oznaka)

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: RS Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Urad za standardizacijo in
meroslovje, prevzemnica Irena Hren, admi-
nistrativna sodelavka/vložišče, Kotnikova 6,
Ljubljana, tel. 178-30-00, faks 178-31-96,
soba št. 0.08, e-mail: andrejau@usm.mzt.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in z naslovom naročnika ter pošil-
jatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Urad za standardiza-
cijo in meroslovje, odpiranje vodi Uroš Zar-
nik, svetovalec vlade, Kotnikova 6, Ljublja-
na, tel. 178-30-30, faks 178-31-96, soba
št. 4.03, e-mail: uros@usm.mzt.si.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Urad za standardizacijo in
meroslovje, kont. oseba dr. Andreja Umek
Venturini, svetovalka direktorja, Kotnikova
6, Ljubljana, tel. 178-30-27, faks
178-31-96, soba št. 4.01, e-mail: andre-
jau@usm.mzt.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
brezplačno do 1. 6. 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: 3. 7. 1998.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo
in meroslovje

Št. 60/98 Ob-2585
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 Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, kont. oseba Slavko
Janežič, JP Komunala, Muzejska ulica 5,
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: mestno pokopališče
Srebrniče – izvedba gradbeno-obrt-
niških in instalacijskih del pri gradnji I.
faze mestnega pokopališča Srebrniče
pri Novem mestu, in sicer:

1. primarna in sekundarna infra-
struktura (prometne površine – delno,
kanalizacija, zunanja hidrantna mreža in
telefonski priključek),

2. zunanja ureditev pokopališča
(pripravljalna zemeljska dela – delno in
varovalna ograja, zasaditev območja po-
kopališča in parkovna oprema),

3. servisni objekt (gradbena dela,
obrtniška dela in instalacije),

4. poslovilni objekt (gradbena de-
la, obrtniška dela in instalacije).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
247,000.000 SIT, datum objave razpisa:
15. 5. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 15. 8. 1998 in zaključek 30. 9.
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 viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do

12. ure, na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, prevzemnik Sekretariat za komunalne
zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/317-232, faks 068/322-731,
soba št. 32/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, tel.
068/317-246, faks 068/322-731, soba
št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, kont.
oseba Antonija Milojevič, tel.
068/317-232, faks 068/322-731, soba
št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 30.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115, s pripisom “Mestno po-
kopališče Srebrniče – razpisna dokumenta-
cija“.

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: 31. 7. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Št. 347-1/98 Ob-2586
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo občinskih cest v letu

1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, kont. oseba Edo Zorko,
dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov.
goricah, tel. 062/724-256, faks
062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ob-
činskih cest.

2.1. Cesta Zg. Ščavnica–Lešane (smer
Apače), I. faza, 1000 m, širina 3 m + 2 ×
0,5 m.

2.2. Cesta Lokavec–Rožengrunt–Dra-
žen vrh, II. faza, 1000 m, širina 3 m + 2 ×
0,5 m.

2.3. Cesta Malna–Zg. Gasteraj, I. faza,
1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

2.4. Cesta Sp. Ročica–Benedikt, I. fa-
za, 1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

2.5. Cesta Cogetinci–Ivanjski vrh, 1000 m,
širina 3 m + 2 × 0,5 m.

2.6. Cesta Straže–Strmec pri Destrniku,
1000 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

2.7. Cesta Sv. Trojica–Sp. Senarska,
II. faza, 700 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

2.8. Cesta Močna–Zg. Partinje, 700 m,
širina 3 m + 2 × 0,5 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod točkami 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,

2.5. in 2.6.: 12,000.000 SIT po posamez-
ni cesti,

– pod točkama 2.7. in 2.8.: 8,000.000
SIT po posamezni cesti.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
začetek  del  predvidoma  1.  7.  1998,
dokončanje  del  pod  točkami  2.1.,  2.2.,
2.3.,  2.4.,  2.5.  in  2.6.  15.  10.  1998,
pod  točkama  2.7.  in  2.8.  pa  15.  12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena s prometnim davkom
za vse razpisane objekte oziroma za posa-
mezne razpisane objekte,

– reference za podobna dela,
– rok plačila situacij (ugodnejši od zah-

tevanega po razpisni dokumentaciji).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene do vključno 15. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 29/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
modernizacija cest” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,
soba 24/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, kont.
oseba Vinko Kramberger, tel.
062/724-205, int. 49, soba 29/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998, vsak delovnik med 7. in
12. uro.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko, kont. osebi Vinko
Kramberger in Silvo Slaček, tel.
062/724-205, int. 49 in 10.

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

Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Občina Lenart
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Popravek

Št. 355-00-08/98 Ob-2609
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

strokovne podlage s področja voda za po-
trebe prostorskega plana – zadrževalniki in
zbiralniki vode, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 35 (Uradne objave, št. 34-35) z dne
8. 5. 1998, Ob-2262, se

1. naslov razpisa pravilno glasi:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

2. 10. točka pravilno glasi:
10. Postopek izbire izvajalca: javni

razpis za izbiro izvajalca brez omejitev

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-2576
Strokovna komisija Zavoda za zdravstve-

no varstvo Nova Gorica za izvedbo razpisa
in odpiranje ponudb, je po končanem jav-
nem odpiranju ponudb dne 22. 4. 1998
sprejela naslednji sklep

Celoten postopek za izbiro izvajalca, ki
je potekal na podlagi javnega razpisa, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 22 z dne
20. 3. 1998, Ob-1218, se razveljavi.

Ob-2576
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Go-
rica, kont. oseba Majda Sulič, Kostanjeviš-
ka 16 A, Nova Gorica, tel. 065/131-840,
faks 065/28-188.

2. Predmet javnega naročila: laboratorij-
ski in potrošni material.

Navedba vsebine:
a) material za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
b) kemikalije in reagenti,
c) steklovina,
d) plastika,
e) laboratorijski potrošni material,
f) zaščitna oblačila in obuvala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 7. 1998, zaključek 1. 7. 1999.

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

a) veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti;

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

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

d) potrdilo Agencije za plačilni promet
oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih dajatev, določenih z za-
konom;

e) potrjen obrazec BON 1 in BON 2;
f) potrjena garancija za resnost ponud-

be.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
vložene najkasneje do 5. 6. 1998 do 13.
ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica, prevzemnica Eda Urbančič,
Kostanjeviška 16 A, 5000 Nova Gorica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Nova Gorica, odpiranje vodi Maja
Krašovec, dipl. jur., Kostanjeviška 16 A, No-
va Gorica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 6. 1998.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Nova Gorica, pri tajnici direktorice Edi
Urbančič, Kostanjeviška 16 A, Nova Gorica.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998, po enodnevni predhodni
najavi po tel. 065/131-840 ali faksu
065/28-188.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 11. točko.
13. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Ob-2577
Na podlagi prvega in drugega odstavka

19. in 43. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.

2. Predmet naročila: prevzem in odpre-
ma pšenice in rži iz odkupa letine 1998.

Navedba vsebine: prevzem in odpre-
ma ponujenega pridelka pšenice in rži
letine 1998 v Republiki Sloveniji v od-
kupnih mestih in zbirnih centrih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
190 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
vidoma od 10. 7. do 15. 9. 1998.

5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
odkupijo po ceni 5.000 SIT, od 20. 5.
1998 do 27. 5. 1998, do 14. ure, na
sedežu Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana, v tajništvu, soba št. 1. Pojasnila
k razpisni dokumentaciji ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel.
061/18-85-555, od 27. 5. 1998 do 29.
5. 1998, od 9. do 12. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošteva-
ne: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

7. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti, ločeno za odkupna
mesta in zbirne centre z oznako »Javni raz-
pis – odkupno mesto (ali zbirni center) – Ne
odpiraj« na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
št. 1, do 15. 6. 1998, do 14. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 10. uri, v prostorih Poslovne stav-
be, Dunajska 106/I (restavracija). Pri odpi-
ranju ponudb so lahko navzoči pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

9. Ponudnik mora v ponudbi izpolnjevati
vse pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo strokovna
komisija izločila kot neveljavne. Naročnik
bo izločil iz razpisnega postopka ponudbo
tistih oseb, ki so bile pravnomočno kazno-
vane za prekršek iz 22. člena zakona o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali
ki imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot 30 dni.

10. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 22. 6. 1998.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalcev, ki
jim bo priznana sposobnost, obveščeni pi-
sno najkasneje do 22. 6. 1998.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 274/98 Ob-2410
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Tito-
va c. 24a, Maribor, tel. 062/30-04-644,
faks 062/30-04-677, kont. oseba Olga Ra-
pič, ekonomka.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. meso sveže in mesni izdelki,
  2. mleko in mlečni izdelki,
  3. kruh in pekovski izdelki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

46,000.000 SIT.
4. Dobavni rok dobave blaga: 12 mese-

cev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: merila iz raz-
pisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne reference za ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Dijaški dom Lizike Jan-
čar Maribor, Titova c. 24a, 2000 Maribor,
prevzemnik: 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. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Dijaški dom Lizike
Jančar Maribor, Titova c. 24a, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo na se-
dežu naročnika pri Olgi Rapič, za 5.000
SIT.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998, po enodnevni predhodni
najavi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na
ŽR 51800-603-31413.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se lahko dobijo pri

Olgi Rapič, tel. 062/30-04-644 ali faks
062/30-04-677, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih.

Z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo blaga.

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

čila: 19. 6. 1998.
Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor

Št. 177/98 Ob-2463
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, Črna na
Koroškem.

2. Predmet naročila: kurilno olje in raz-
ni material.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. kurilno olje: 9,500.000 SIT/letno,
2. tekstilno blago in oblačila:

4,900.000 SIT/letno,
3. razni vzdrževalni material:

2,500.000 SIT/letno.
Izvajalci lahko ponudbo oddajo za vse tri

razpisne skupine ali pa za posamezno sku-
pino.

4. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998, zaključek 30. 6. 1999.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Center za usposablja-
nje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Cen-
ter 144, 2393 Črna na Koroškem.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Center za usposab-
ljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, v
zbornici centra.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, Črna na Koroškem, kont. oseba Bran-
ka Moličnik, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998 za 5.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 51830-603-33012, ali z gotovino na
blagajni CUDV Črna.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, samo pisno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 8. 1998.
Center za usposabljanje,

delo in varstvo Črna na Koroškem

Ob-2530
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba Ida Čuderl, dipl. inž., Gospos-
vetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-429, faks 0602/42-393.

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

prehrano.
Skupina A: mleko in mlečni izdelki.
Skupina B: sadje in zelenjava.
Skupina F: meso in mesni izdelki.
Skupina F/b: ribe.
Skupina F/d: perutnina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 28. 2. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 6. 1998 do

10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, prevzemnik komercialni ko-
respondent, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, tel. 0602/503-411, faks
0602/42-393.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, odpiranje vodi Suzana Do-
lar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/503-409, faks
0602/42-393, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, kont. oseba Vlado Turičnik, ek. –
nabava, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec,
tel. 0602/503-410, faks 0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 za 2.000 SIT, priložiti je
potrebno dokazilo o plačilu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 2. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-2467C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Stanovanjski sklad občine Celje, kont.
oseba Hren Tatjana, gr. inž., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 14.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve.

Navedba vsebine: izbira izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za investicijska, vzdrževalna dela in čiš-
čenje ter storitve projektiranja, nadzora
in izdelavo strokovnih podlag investicij
na področju upravljanja, vzdrževanja
stanovanj, stanovanjskih hiš in poslov-
nih prostorov Občine Celje.

3. Dobavni rok: 12 mesecev.
4. 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 ponudni-
ke.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Stanovanjski sklad obči-
ne Celje, prevzemnica Danica Kač – tajniš-
tvo, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512, tajniš-
tvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila – javni razpis s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti A) investicije, B)
storitve.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Trg Celjskih knezov
8, Celje.

Naročnik: Stanovanjski sklad občine Ce-
lje, odpiranje vodi komisija, Trg Celjskih kne-
zov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 13.

6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Celje, kont. oseba Danica Kač – tajništvo,
Trg Celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512, soba
št. 2.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 5. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: ŽR – račun z oznako JN –
izbira izvajalca, na račun številka:
50700-652-25505.

7. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Stanovanjski sklad občine Celje, kont.
oseba Hren Tatjana, gr. inž., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, soba št. 14.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Stanovanjski sklad občine Celje

Sklepi po 42. členu

Št. 352-05-18/98-5-505/AP Ob-2477

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Anton Purg.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba kanalizaci-
je Ormoška cesta–Cesta k Jezeru–I. eta-
pa na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
20 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in usposobljenost za dela v vodi ter pola-
ganje cevi v podtalnico.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Izbran je bil ponudnik Vodnogospodar-
sko podjetje Drava Ptuj, d.d., Žnidaričevo
nabrežje 11, Ptuj, za ceno 12,458.390
SIT in na osnovi dosedanjih referenc za
dela v podtalnici.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 4.
1998 ob 12.30, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispelo je sedem ponudb; najnižja ce-
na: 11,874.042 SIT, najvišja cena:
15,264.620 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. 22 z dne 20. 3.
1998.

Št. 403-189/97-60 Ob-2478

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Anton Purg.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba kanalizaci-
je v Ul. Franca Kosca na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,158.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 30
dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: refe-
rence in ugodna cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Izbran je bil ponudnik Tampon, d.o.o.,
Dežno 2a, Podlehnik, na osnovi najugod-
nejše cene 8.439,000.000 SIT in dose-
danjih referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 12.30, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispelo je osem ponudb; najnižja ce-
na: 8,439.000 SIT, najvišja cena:
12,421.587 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. 20 z dne 13. 3.
1998.

Št. 403-236/97-60 Ob-2479

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Anton Purg.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba parkirišča
za avtobusno postajo na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
30 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: refe-
rence in ugodna cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Izbran je bil ponudnik Nizke gradnje Ptuj,
d.d., Slomškova 3, Ptuj, na osnovi najugod-
nejše cene 13,900.000 SIT in dosedanjih
referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 13.30, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispelo je osem ponudb; najnižja cena:
13,900.000 SIT, najvišja cena:
17,230.965 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. 20 z dne 13. 3. 1998.

Mestna občina Ptuj

Ob-2480
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: 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
postajo.

3. Orientacijska vrednost naročil:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji in
razpisu.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: reference, kvaliteta, cena,
plačilni pogoji, servisiranje opreme, dru-
ga merila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 6. 5. 1998, ob 12. uri, Bolnišnica
Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo, Golnik 36, Golnik.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,470.143 SIT, najvišja cena:
26,111.262 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998,
Ob-1498.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 5. 1998.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni

in alergijo

Št. 5/98 Ob-2490
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidri-

čeva 18/b, Črnomelj, na podlagi tretjega
odstavka 42. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), v nadaljnjem be-
sedilu: zakon) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidri-
čeva 18/b, Črnomelj, kont. oseba ravnate-
ljica Dragica Valenčič, tel./faks
068/51-290.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil po sku-

pinah za leto 1998:
I. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: sadje in zelenjava,
IV. skupina: meso in mesni izdelki,
V. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki,
VI. skupina: ribe in ribji izdelki,
VII. skupina: jajca,
VIII. skupina: splošno prehrambeno

blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: višina

cene, kvaliteta blaga ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, kvaliteta blaga, spo-
sobnost prilagojena potrebam naročnika
(določitev namembnega kraja, dostava ta-
koj po prejemu naročila), plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Otona
Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, v pro-
storih uprave vrtca.

Število prispelih ponudb za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov po skupinah:
9, in sicer v alinei 2. točke objavljenega
javnega razpisa točke:

I. skupina: kruh in pekovsko pecivo: 1,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki: 1,
III. skupina: sadje in zelenjava: 2,
IV. skupina: meso in mesni izdelki: 2,
V. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki: 0,
VI. skupina: ribe in ribji izdelki: 0,
VII. skupina: jajca: 1,
VIII. skupina: splošno prehrambeno bla-

go: 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. 22 z dne 20. 3. 1998,
Ob-1212.

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Št. 327/98 Ob-2491
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: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Albin Apotekar, inž., Celjska cesta
37, Vojnik, tel. 063/772-311, faks
063/772-593.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,709.990,10 SIT.

4. Ime oziroma naziv najugodnejšega
ponudnika, ki je bil izbran: Gradis, Grad-
beno podjetje Celje, d.d., Ul. XIV. divizije
10, Celje.

Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: v 60 dneh, začetek 20. 5.
1998, zaključek 20. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe: najnižja cena,

druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

Število prispelih ponudb: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen
ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3.
1998; Ob-1328.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 5. 1998.

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 1641 Ob-2492
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 naročni-

ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Stanko Štosir, inž. gr., Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
041/628-072, faks 061/13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Vrednost dodeljenega naročila:
59,920.746 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 4. 5. 1998, zaključek 15. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji:
– garancija za kvaliteto in rok (30%),
– cena (40%),
– plačila (20%),
– dodatne ugodnosti (10%).

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference domačih ponudnikov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Ko-
menskega 12, Ljubljana.

Naročnik: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 59,920.746 SIT, najvišja cena:
78,683.029,20 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9, z dne 6. 2. 1998,
Ob-564.

Št. 1681 Ob-2493
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 naročni-

ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Stanko Štosir, inž. gr., Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/321-140,
041/628-072, faks 061/13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje gradbe-
no obrtniških del ter zunanje ureditve za
objekt CŠOD Livške Ravne.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
71,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 29. 5. 1998, zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji:
a) reference,
b) boniteta ponudnika,
c) cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference domačih ponudnikov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4.

1998 ob 12. uri, na naslovu: I.R.A. Inženi-
ring Radovljica, Gorenjska cesta 26.

Naročnik: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 70,855.983 SIT, najvišja cena:
71,000.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998,
Ob-1052.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 15. 5. 1998.

CŠOD

Št. 226/98 Ob-2494
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 sedež naročnika: Stano-

vanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, kont.
oseba Darinka Šeligo, tel. 063/821-111.

2. Predmet javnega naročila: krovsko
kleparska in fasaderska dela na objektu
Sveta Ema št. 36.
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3. Rok izvedbe: v 60 dneh po podpisu
pogodbe.

4. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
objavljena v javnem razpisu.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12.

Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,627.618,80 SIT, najvišja cena:
3,959.521 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. 22 z dne 20. 3. 1998,
Ob-1258B.

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

Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

Št. 8558 Ob-2495
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: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda in kanalizacije po
Emonski cesti.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
38,298.406 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Komunalna operati-
va, d.d., Povšetova 8, Ljubljana.

II.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda po Čemažarjevi, Ker-
ševanovi, Kregarjevi ulici in Ulici Pavle
Jeromnove.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
28,698.374,74 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidrotehnik, p.o.,
Slovenčeva 97, Ljubljana.

III.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda po Ilovškem in Urši-
čevem štradonu in Lahovi ulici.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
71,650.156,75 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Komunalne gradnje
Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, Gro-
suplje.

IV.
1. Predmet javnega naročila: izvedba

obnove vodovoda po Ulici Mire Mihelič.
2. Vrednost dodeljenega naročila:

16,290.942,62 SIT.
3. Izbrani ponudnik: SCT, d.d., Sloven-

ska cesta 56, Ljubljana.
2. Ponudniki so bili izbrani na podlagi

javnega razpisa o priznanju sposobnosti za
dela pri gradnjah in obnovah (Ur. l. RS,

št. 41/97 in 43/97), z izidom javnega raz-
pisa (Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98) in na
podlagi 49. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).

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

Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 41 Ob-2496
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Inštitut za metalne konstrukcije, kont.
oseba dr. Boštjan Godec, Mencingerjeva
7, Ljubljana, tel. 332-023, faks 332-416.

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

1. univerzalni natezno-tlačni preizku-
ševalni stroj,

2. trdomer Vickers.
3. Orientacijska vrednost naročila:

34,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek maj 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: tehnične lastnosti, cena, plačilni
pogoji, servis, šolanje, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v sejni
sobi IMK, Mencingerjeva 7, Ljubljana,
21. 4. 1998 ob 12. uri.

Število prispelih veljavnih ponudb: 6, ne-
veljavnih: 2.

Najnižja cena:
1. 16,669.800 SIT,
2. 1,777.650 SIT.

Najvišja cena:
1. 63,180.036 SIT,
2. 6,627.888 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 5. 1998.

Inštitut za metalne konstrukcije

Ob-2497
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 Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/778-385, faks
061/777-697.

2. Predmet javnega naročila: blago z
montažo oziroma priključitvijo – oprema no-
ve osnovne šole v Višnji Gori – kuhinja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok dobave oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec oziroma 30 dni,
začetek del je konec I. trimesečja 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša cena na merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Ivanč-
na Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

7. Število prispelih ponudb: 5.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998, Ob-1361.

Občina Ivančna Gorica

Ob-2498
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 Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., Vetrinjska
ul. 2, Maribor, tel. 062/22-00-142, faks
062/222-241, kont. oseba Matjaž Lepe-
nik.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela pri izgrad-
nji poslovnega objekta za potrebe uprav-
nih in tehničnih služb v Murski Soboti v
skupni izmeri 870 m2 neto koristne po-
vršine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: pričetek del je
april 1998, predvideni rok končanja del je
november 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: skupna ponudbena cena, od-
kup obstoječih poslovnih prostorov, refe-
rence ponudnika in plačilni pogoji.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
podjetje Gradbena in instalacijska dejav-
nost, obrt ter storitve Lendava, Gidos, d.d.,
Partizanska 93, Lendava.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Elektro Mari-
bor, p.o., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 120,933.399 SIT, najvišja cena:
144,884.938 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. 20 z dne 13. 3. 1998.

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

Ob-2499
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 Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., Vetrinjska
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ul. 2, Maribor, tel. 062/22-00-142, faks
062/222-241, kont. oseba Matjaž Lepe-
nik.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
na, obrtniška in inštalacijska dela pri
ureditvi depandans na Belem križu v
Portorožu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: pričetek del je
april 1998, predvideni rok končanja del je
maj 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, refe-
rence ponudnika, kakovost izvedbe del in
plačilni pogoji.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
podjetje Kograd Gomb IGEM, d.o.o., Ma-
ribor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Elektro Mari-
bor, p.o., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja
cena: 16,489.901 SIT, najvišja cena:
22,395.017 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. 20 z dne 13. 3.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 5. 1998.

Elektro Maribor, p.o.

Št. 810/98 Ob-2500

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., Slovenska c. 58, Ljubljana.

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

teriala in opreme za potrebe Elektro
Ljubljane za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost je
650,000.000 SIT.

Sposobnost se prizna:
1. Drogovi kostanjevi:

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana.

2. Drogovi impregnirani:
1. Merkur, d.d., Koroška c. 1, Kranj,
2. Tehmar, d.o.o., Panonska 30,

Maribor.
3. Drogovi betonski:

1. Esotech, d.d., Preloška c. 1, Ve-
lenje.

4. Drogovniki:
1. IGEM, d.o.o., Selovec 83, Šent-

janž pri Dravogradu.
5. Klešče betonske:

1. Merkur, d.d., Koroška c. 1, Kranj.

6. Izolatorji podporni in zatezni (1–35
kV):

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana,

2. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana,

3. Tehmar, d.o.o., Panonska 30,
Maribor.

7. Obesni material za samonosne kable:
1. Tehmar, d.o.o., Panonska 30,

Maribor.
8. Tokovodniki goli (35–70 mm2):

1. Eltima, d.o.o., Celovška 291,
Ljubljana.

9. Tokovniki polizolirani (35–70 mm2):
1. Elektronabava, d.d., Slovenska

58, Ljubljana,
2. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-

ljana.
10. Konzole pocinkane:

1. Gradis Tosin, d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana.

11. Valjanec pocinkan (2,5 × 4 mm):
1. Elektronabava, d.d., Slovenska

58, Ljubljana.
12. Kabel energetski (10–35 kV):

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana.

13. Kabel energetski (1 kV):
1. Eltima, d.o.o., Celovška 291,

Ljubljana.
14. Kabel energetski samonosni (1 kV):

1. Eltima, d.o.o., Celovška 291,
Ljubljana.

15. Končniki kabelski SN (70–240
mm2):

1. Eltima, d.o.o., Celovška 291,
Ljubljana.

16. Končniki kabelski NN (35–150
mm2):

1. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana.

17. Spojka kabelska SN (35–240
mm2):

1. Eltima, d.o.o., Celovška 291,
Ljubljana.

18. Spojka kabelska NN (35–150
mm2):

1. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana.

19. Progovni ločilniki (1–35 kV):
1. Elektroservisi, d.d., Glavarjeva

14, Ljubljana,
2. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-

ljana,
3. Elektronabava, d.d., Slovenska

58, Ljubljana,
4. Eltima, d.o.o., Celovška 291,

Ljubljana.
20. Odklopni ločilniki (1–35 kV):

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana.

21. Odklopniki, ločilniki (1–35 kV):
Zaradi pomanjkljivosti razpisne doku-

mentacije razpis ni uspel!
22. Blok NN:

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana.

23. Blok VN:
1. Elektronabava, d.d., Slovenska

58, Ljubljana.
24. Ohišje betonsko za montažno TP:

1. Elektronabava, d.d., Slovenska
58, Ljubljana.

25. Omarica kabelska NN:
1. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,

Ljubljana.
26. Oprema za TP na betonskem drogu

20–35 kVA:
1. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,

Ljubljana.
27. Oprema za TP na betonskem drogu

50–250 kVA:
1. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,

Ljubljana.
28. Odvodniki prenapetosti NN:

1. Eltima, d.o.o., Celovška 291, Ljub-
ljana.

29. Odvodniki prenapetosti SN:
1. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-

ljana,
2. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,

Ljubljana,
3. Eltima, d.o.o., Celovška 291, Ljub-

ljana.
30. Varovalke in podnožja varovalk NN

in VN:
1. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,

Ljubljana.
31. Distribucijski transformatorji (SN/NN):

1. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana,

2. Eltima, d.o.o., Celovška 291, Ljub-
ljana,

3. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana.

4. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb je bilo v to-
rek, 24. 3. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska 58, Ljubljana.

6. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, p.o.

Št. 332/139 Ob-2501

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 sedež naročnika: Javno

podjetje Komunala Črnomelj, Belokranjska
cesta 24, Črnomelj, d.o.o., kont. oseba Da-
nilo Vranešič, tel. 068/51-977, faks
068/52-182.

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

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

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

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

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

Orientacijska vrednost del po postavkah:
A1) znaša 6,100.000 SIT,
A2) znaša 4,100.000 SIT,
A3) znaša 7,900.000 SIT.
4. Predviden začetek del:
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Gradbišče Pričetek del Konec del

A 1 Sela–Dragatuš april 1998 12. 6. 1998
A2 Lokve 1. 6. 1998 10. 7. 1998

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Naročnik je pri ocenjevanju ponudb upo-

števal merila, določena v razpisni dokumen-
taciji. Izbrani ponudnik je cenovno najugod-
nejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998 ob 11. uri, na naslovu naročnika: Jav-
no podjetje Komunala Črnomelj, Belokranj-
ska c. 24, Črnomelj.

7. Število prispelih ponudb:
pod A1) 5 ponudb,
pod A2) 5 ponudb,
pod B1) 5 ponudb.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3.
1998.

Komunala Črnomelj, d.o.o.

Št. 031-01-20/98 Ob-2483
Na podlagi javnega razpisa za izbiro izva-

jalca brez omejitev (Ur. l. RS, št. 24/98)
izdajamo

sklep
o izbiri izvajalca

1. Kot najugodnejši ponudnik za prizi-
dek in adaptacijo Osnovne šole Cirkulane
se izbere Gradbeno podjetje Ptuj.

Naročnik Občina Gorišnica je v Urad-
nem listu RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998
objavila javni razpis za izbiro izvajalca za
prizidek in adaptacijo Osnovne šole Cirku-
lane.

Na javni razpis so prispele 4 veljavne
ponudbe.

Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z ZJN
ter pripravila poročilo z oceno ustreznosti in
kakovosti ponudb.

Komisija je ugotovila, da ponudba št.
88/98 Gradbenega podjetja Ptuj, najbolj
ustreza objavljenim merilom za izbiro po-
nudbe, ki so bila določena z razpisno doku-
mentacijo.

Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.

S tem je sklep utemeljen.
Občina Gorišnica

Št. 439/98-3 Ob-2484
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 Gornja Radgona, Partizanska ce-
sta 13, Gornja Radgona, kontaktna oseba
Jože Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Police - Lastomerci - Ažen-
ski vrh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbran SGP
Pomgrad Nizkogradnje, Bakovska cesta 33,
Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.

1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gor-
nja Radgona.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitve. (18. do
42. člen zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Št. 439/98-3 Ob-2485
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 Gornja Radgona, Partizanska ce-
sta 13, Gornja Radgona, kontaktna oseba
Jože Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste v Črešnjevcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbran SGP
Pomgrad Nizkogradnje, Bakovska cesta 33,
Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.

1998 ob 12.30, na naslovu naročnika: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gor-
nja Radgona.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitve. (18. do
42. člen zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Št. 439/98-3 Ob-2486
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 Gornja Radgona, Partizanska ce-

sta 13, Gornja Radgona, kontaktna oseba
Jože Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija asfaltne
lokalne ceste Črešnjevci - Zbigovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenov-
no najugodnejši.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbran
SGP Pomgrad Nizkogradnje, Bakovska ce-
sta 33, Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.

1998 ob 11.30 uri, na naslovu naročnika:
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
Gornja Radgona.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitve. (18.
do 42. člen zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Št. 439/98-3 Ob-2487

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 Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, Gornja Radgona, kontaktna ose-
ba Jože Ščavnčar, inž. gr.,
tel. 069/61-671.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenov-
no najugodnejši.

Kot najboljši ponudnik je bilo izbran
SGP Pomgrad Nizkogradnje, Bakovska ce-
sta 33, Murska Sobota.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 3.

1998 ob 11. uri, na naslovu naročnika:
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
Gornja Radgona.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitve. (18.
do 42. člen zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Občina Gornja Radgona
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Št. 439/98-3 Ob-2488
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziorma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, Partizanska ce-
sta 13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069 62-438, kontaktna oseba Igor Ko-
vačič, tel. 061/12-64-122, faks.
061/12-64-162.

2. Predmet razpisa: ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnikov za izvedbo komu-
nalne čistilne naprave s sledečimi os-
novnimi karakteristikami:

– predvidena projektna kapaciteta čistil-
ne naprave 15.000 PE;

– sedanja povprečna količina odpadne
vode 3,200 m3/dan;

– obstoječi industrijski onesnaževalci bo-
do imeli zahtevano predčiščenje;

– čistilna naprava mora imeti mehansko
in biološko stopnjo z nitrifikacijo, denitrifika-
cijo in defosfatizaticijo;

– predvideti je možnost fazne gradnje, I
faza 7,500 PE;

– kvaliteta efluenta mora ustrezati uredbi
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav;

– lokacija naprave je na občasnem po-
plavnem področju ob Muri nad nivojem sto
letnih visokih voda;

3. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost:

– SGP Pomgrad Nizkogradnje, Bakov-
ska ulica 33, Murska Sobota,

– ILBAU Gesellschaft m. b.H., Direktion
13, Hochbau, A - 9800 Spittal/Drau, Or-
tenburger str. 27,

– PUV Celje d.d., Lava 11, Celje.
4. Utemeljitev izbire ponudnikov:
– usposobljenost in reference izvajalca

za podobna dela,
– ustreznost in kompletnost ponujene

tehnološko in tehnične rešitve,
– prikazani stroški investicije in obrato-

vanja za predlagano izvedbo,
– finančno sposobnost ponudnika.
5. Kraj, datum in ura javnega razpisa od-

piranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.

1997 ob 11. uri v prostorih Občine Gornja
Radgona.

6. Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. člen zakona).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 11. VII.
1997.

Občina Gornja Radgona

Ob-2489
1. Naročnik del je Gasilsko društvo Se-

mič, Semič 38 c in Občina Semič, Semič
14, Semič, kontaktna oseba je Marjan To-
maževič, tel. 068/67-709.

2. Predmet javnega naročila je blago:
nadgradnja gasilske avtocisterne GVC
24/50.

3. Vrednost dodeljenega naročila je
6,227.550 SIT.

4. Dobavni rok je 3 mesece po podpisu
pogodbe in dostavi podvozja.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.
Število prispelih ponudb: 4.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev. Da-
tum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998,
Ob - 1337.

Gasilsko društvo Semič

Ob-2533

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: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapino-
va 1a, Celje, kont. osebi:

za javno naročilo a) Avgust Kojnik, Ška-
pinova 1a, Celje, tel. 063/33-742,

za javno naročilo b) Franc Filipčič, Ška-
pinova 1a, Celje, tel. 063/33-742.

2. Predmet javnega naročila: nabava bla-
ga.

Navedba vsebine:
a) nabava plinometrov,
b) nabava ekstra lahkega kurilnega

olja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 10,500.000 SIT,
b) 25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
a) začetek: 1. 6. 1998, konec: 15. 10.

1998,
b) začetek: 1. 6. 1998, konec: 1. 6.

1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cene; reference in ostala merila, navedena
v razpisu.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost, ponudbena cena, kom-
patibilnost, servisiranje, veljavni certifikati
ponudnika in ostala merila v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 9. in 10. uri, na naslovu: Energeti-
ka Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje.

Naročnik: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Škapinova 1a, Celje.

Število prispelih ponudb:
a) tri,
b) štiri.
Najnižja cena:
a) 10,806.534,50 SIT,
b) 39,95 SIT/l.
Najvišja cena:
a) 12,773.562 SIT,
b) 42,37 SIT/l.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.

Ob-2534A
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Ulica Talcev
24, Maribor, tel. 062/224-559.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica;
protihrupne ograje ob AC.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok dokončanja del je 3
mesece po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da so ponudbene vrednosti višje
od 150,000.000 SIT, zaradi česar posto-
pek oddaje del ni v skladu z 18. členom,3.
točke zakona o javnih naročilih. Iz navede-
nega razloga se razpis razveljavi in izvede
nov javni razpis s predhodno objavo name-
re.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

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. 18, z dne 6. 3. 1998.

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

Ob-2534B
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Marjana Potočnik,
dipl. inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-88-367, faks
061/178-88-353.

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

podlag za študijo primerjave variant in
idejnega projekta za priključek Celje–
vzhod.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: končni datum za oddajo
projektne dokumentacije, ki je predmet 1.
faze razpisane naloge je 60 dni po podpisu
pogodbe. Datum oddaje idejnega projekta,
ki je predmet 2. faze pa je 60 dni po prido-
bitvi strokovnih usmeritev za izdelavo IP.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb sta bili obe
ponudbi nepopolni. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, ker ni popolna
nobena ponudba, zato se javni razpis pono-
vi pod enakimi pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

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. 20, z dne 13. 3.
1998.

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

Ob-2534C
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: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Bogdan Vrezner, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Ulica Talcev
24, Maribor, tel. 062/224-559.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: hitra cesta Slivnica–
BDC, protihrupne ograje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok dokončanja del je 3
mesece po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da so ponudbene vrednosti višje od
150,000.000 SIT, zaradi česar postopek od-
daje del ni v skladu z 18. členom,3. točke
zakona o javnih naročilih. Iz navedenega raz-
loga se razpis razveljavi in izvede nov javni
razpis s predhodno objavo namere.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

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. 18, z dne 6. 3. 1998.

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

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-2580
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 ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/178-35-84.

2. Predmet javnega naročila: nakup pi-
sarniškega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev, začetek 8. 5. 1998, zaključek 8. 5.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.

Sposobnost se prizna:
– Ilir, d.o.o., Maurerjeva 29, Ljubljana,
– UNI-BIRO, d.o.o., Brnčičeva 7, Ljub-

ljana,
– ZRIM-KO, d.o.o., Dolenjska cesta

194, Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.

1998 ob 12.15 na naslovu: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti po 50. členu ZJN.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22, z dne 20. 3.
1998; Ob-1263.

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

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 1538/98 Ob-2537
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 Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kont. oseba Franc Šlihthuber.

2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-
jalca za izdelavo projektno-tehnične do-
kumentacije za gradnjo avtobusnih po-
stajališč, in sicer v naseljih:

a) Šulinci – na dveh lokacijah in oboje-
stransko,

b) Ženavlje – na eni lokaciji in enostran-
sko,

c) Kukeč – na eni lokaciji in enostran-
sko,

d) Stanjevci – na eni lokaciji in enostran-
sko,

e) Križevci – na eni lokaciji in enostran-
sko.

3. Orientacijska vrednost naročila: bo
dogovorjena z izvajalcem.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: z dnem podpisa pogodbe,
– konec del: 60 koledarskih dni od dne-

va podpisa pogodbe.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena, reference ter prila-
godljivost specifičnim zahtevam naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Gornji
Petrovci.

Število prispelih ponudb: 6, najvišja ce-
na: 2,396.250 SIT, najnižja cena: 837.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. odsta-
vek 42. člena zakona o javnih naročilih).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.

9. Izbira najugodnejšega ponudnika
Za najugodnejšega ponudnika je bil iz-

bran Rating, atelje za projektiranje in inženi-
ring Murska Sobota, ki je ponudil najnižjo
ceno, istočasno pa je izpolnjeval tudi vse
ostale razpisne pogoje.

Št. 1538/98 Ob-2538
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 Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kont. oseba Franc Šlihthuber.

2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-
jalca za izdelavo projektno-tehnične do-
kumentacije za gradnjo parkirnih pro-
storov pri pokopališčih v naslednjih na-
seljih: 1. Ženavlje, 2. Martinje, 3. Križev-
ci, 4. Stanjevci in 5. Lucova.

3. Orientacijska vrednost naročila: bo
dogovorjena z izvajalcem.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: z dnem podpisa pogodbe,
– konec del: 60 koledarskih dni od dne-

va podpisa pogodbe.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena, reference ter prila-
godljivost specifičnim zahtevam naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Gornji
Petrovci.

Število prispelih ponudb: 6, najvišja cena:
3,509.175 SIT, najnižja cena: 775.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. odsta-
vek 42. člena zakona o javnih naročilih).
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8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.

9. Izbira najugodnejšega ponudnika
Za najugodnejšega ponudnika je bil iz-

bran Rating, atelje za projektiranje in inženi-
ring Murska Sobota, ki je ponudil najnižjo
ceno, istočasno pa je izpolnjeval tudi vse
ostale razpisne pogoje.

Št. 1538/98 Ob-2539
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 Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kont. oseba Franc Šlihthuber.

2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-
jalca za izdelavo projektno-tehnične do-
kumentacije za modernizacijo občinskih
cest, in sicer na relacijah:

a) Stanjevci–Križarka,
b) Adrijanci–Šalovci.
3. Orientacijska vrednost naročila: bo

dogovorjena z izvajalcem.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: z dnem podpisa pogodbe,
– konec del: 30 dni po podpisu po-

godbe.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena, reference ter prila-
godljivost specifičnim zahtevam naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Gornji
Petrovci.

Število prispelih ponudb: 4, najvišja ce-
na: 1,906.350 SIT, najnižja cena: 944.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. odsta-
vek 42. člena zakona o javnih naročilih).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.

9. Izbira najugodnejšega ponudnika
Za najugodnejšega ponudnika je bil iz-

bran Rating, atelje za projektiranje in inženi-
ring Murska Sobota, ki je ponudil najnižjo
ceno, istočasno pa je izpolnjeval tudi vse
ostale razpisne pogoje.

Občina Gornji Petrovci

Št. 353-20-16/96-1850-60 Ob-2540
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska ul. 40, Maribor.

2. Predmet javnega naročila je izgradnja
kanalizacije v MČ Studenci.

3. Orientacijska vrednost del je ca. 60
mio SIT. Objava javnega razpisa v Uradnem
listu RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

4. Pričetek del takoj po podpisu po-
godbe.

5. Izbira ponudnika na podlagi meril, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

6. Odpiranje ponudb je bilo dne 24. 4.
1998 ob 8. uri v prostorih Komunalne di-
rekcije, Slovenska ul. 40, Maribor.

Prispelo je 12 ponudb.
Izbrani sta bili  SGP Kograd Igem, d.o.o.,

Maribor in Javno komunalno podjetje Ni-
grad, d.d., Strma ul. 8, Maribor.

7. Izvajalec se izbere na podlagi javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

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

Občina Maribor, Mestna uprava
Komunalna direkcija

Št. 0048-1/308/70-6/97 Ob-2587A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejših ponudnikov in

delno neuspelem javnem razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebe Mira Pecl, Meta Ivanuša, Nataša Pre-
lesnik, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/59-666 int. 313, 15-94-065,
800-161.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava svežega me-

sa in mesnih izdelkov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:

148,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila: cena, finančno stanje ponudni-

ka, lastna predelava, rok dobave, rok doba-
ve pri interventnih dobavah, reference, čas
rešitve morebitnih reklamacij.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Opis:
Na javni razpis je prispelo 19 veljavnih

ponudb. Na odpiranju ponudb je bilo zaradi
nepopolnosti izločenih 12 ponudb. Pri pre-
gledu ustreznosti v ponudbah priloženih do-
kumentov vseh 7 formalno popolnih po-
nudb, je naročnik ugotovil, da dva ponudni-
ka v ponudbi nista podala ustreznega potr-
dila o povprečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece, kot je bilo zahtevano v
razpisni dokumentaciji, eden od ponudni-
kov pa svoje ponudbe ni podal na original-
nih obrazcih, kot je bilo zahtevano v razpisni
dokumentaciji, zato so bile te ponudbe izlo-
čene kot nepopolne.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji ter zaščito domačih ponudnikov.

Eden od ponudnikov je v ponudbi nave-
del daljši odzivni čas pri interventnih doba-
vah od maksimalnega, kot je bil zahtevan v
razpisni dokumentaciji, zato je bila njegova
ponudba izločena.

Izbor ponudnikov po točkah:
1. točka – junčje meso: Jurmes, d.d.,
2. točka – svinjsko meso: Mercator –

Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o.,

3. točka – telečje meso: Mercator –
Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o.,

4. točka – barjene klobase in poltrajne
klobase: Mercator – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o.,

5. točka – kuhane klobase in klobase za
pečenje: Mercator – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o.,

6. točka – šunke v ovitku, poltrajne kon-
zerve: Mercator – Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o.,

7. točka – suhomesnati izdelki in trajne
salame: Mercator – Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o.,

8. točka – trajne konzerve: Emona me-
sna industrija Zalog, d.o.o.,

9. točka – vakum pakirani: Jurmes, d.d.,
10. točka – sveža perutnina: Javni raz-

pis za to točko ni uspel,
11. točka – izdelki iz piščančjega in pu-

ranjega mesa: Javni razpis za to točko ni
uspel,

12. točka – junčje, svinjsko, piščančje
in puranje meso ter mesni izdelki in delika-
tesa: Mercator – Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o.,

13. točka – junčje meso: Jurmes, d.d.,
14. točka – svinjsko meso: Emona me-

sna industrija Zalog, d.o.o.,
15. točka – barjene klobase in poltrajne

klobase: Mercator – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o.,

16. točka – kuhane klobase in klobase
za pečenje: Mercator – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o.,

17. točka – šunke v ovitku, poltrajne
klobase: Emona mesna industrija Zalog,
d.o.o.,

18. točka – suhomesnati izdelki in trajne
klobase: Mercator – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o.,

19. točka – trajne konzerve: Emona me-
sna industrija Zalog, d.o.o.,

20. točka – sveža perutnina: Javni raz-
pis za to točko ni uspel,

21. točka – izdelki iz piščančjega mesa:
Javni razpis za to točko ni uspel,

22. točka – sveže ribe: Javni razpis za to
točko ni uspel,

23. točka – zmrznjene ribe: Javni razpis
za to točko ni uspel,

24. točka – trajni ribji izdelki: Javni raz-
pis za to točko ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 19 (4 popol-
ne, 3 ustrezne).

1. točka – najnižja cena:
17,923.596,29 SIT brez prometnega dav-
ka (PD), najvišja cena: 18,670.985,71 SIT
brez PD,

2. točka – najnižja cena: 14,477.350
SIT brez PD, najvišja cena: 16,191.413,33
SIT brez PD,

3. točka – najnižja cena: 2,745.290 SIT
brez PD, najvišja cena: 3,561.057,14 SIT
brez PD,

4. točka – najnižja cena: 9,514.800 SIT
brez PD, najvišja cena: 11,172.900 SIT
brez PD,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 15. 5. 1998 / Stran 3681

5. točka – najnižja cena: 2,923.200 SIT
brez PD, najvišja cena: 3,238.666,67 SIT
brez PD,

6. točka – najnižja cena: 3,714.280 SIT
brez PD, najvišja cena: 4,751.960 SIT brez
PD,

7. točka – najnižja cena: 5,995.260 SIT
brez PD, najvišja cena: 6,883.985,71 SIT
brez PD,

8. točka – najnižja cena: 4,511.857,14
SIT brez PD, najvišja cena: 4,934.425 SIT
brez PD,

9. točka – najnižja cena: 1,092.170 SIT
brez PD, najvišja cena: 1,322.733,33 SIT
brez PD,

12. točka – najnižja cena: 9,238.480 SIT
brez PD, najvišja cena: 9,725.238,10 SIT
brez PD,

13. točka – najnižja cena: 5,732.032,57
SIT brez PD, najvišja cena: 6,062.144,76
SIT brez PD,

14. točka – najnižja cena: 3,995.521,90
SIT brez PD, najvišja cena: 4,392.312,38
SIT brez PD,

15. točka – najnižja cena: 405.000 SIT
brez PD, najvišja cena: 582.000 SIT brez PD,

16. točka – najnižja cena: 533.520 SIT
brez PD, najvišja cena: 597.518,10 SIT brez
PD,

17. točka – najnižja cena: 299.691,43
SIT brez PD, najvišja cena: 432.000 SIT brez
PD,

18. točka – najnižja cena: 1,436.292 SIT
brez PD, najvišja cena: 1,618.401,90 SIT
brez PD,

19. točka – najnižja cena: 499.428,57
SIT brez PD, najvišja cena: 560.380 SIT brez
PD,

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2. 1998;
Ob-692.

Št. 0048-1/308/22-5/98 Ob-2587B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o neuspelem javnem razpisu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
bi Nataša Prelesnik ali Alojz Selan, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/800-161.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la.

Navedba vsebine: izvedba rekonstrukci-
je vodooskrbnega sistema za Gotenico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Merila: cena, rok izvedbe, finančno stanje
ponudnika, kadri, reference, garancijski rok.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Opis:
Na javni razpis sta prispeli 2 veljavni in

formalno popolni ponudbi.
Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno,

da eden od ponudnikov ni predložil veljavne
registracije, zato je bila ponudba izločena.

Glede na to, da je naročniku po pregledu
ponudb ostala le ena popolna ponudba, jav-
ni razpis v skladu z 41. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni us-
pel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2 veljavni (1 po-
polna).

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. 22, z dne 20. 3. 1998;
Ob-1264.

Št. 0048/1-308/62-18/97 Ob-2587C
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:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
ba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-56-56.

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

ga materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

110,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in za-
ključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
cena, rok dobave, razširjenost prodajne mre-
že, finančno stanje izvajalca, kvaliteta, zalo-
ga ponujenih artiklov, reference, čas rešitve
reklamacije, celovitost ponudbe.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Opis:
Na javni razpis je prispelo 15 veljavnih

ponudb. Ena ponudba je bila na odpiranju
ponudb izločena zaradi nepopolnosti. Izbira
najugodnejšega ponudnika za vsako posa-
mezno točko temelji na kvaliteti vzorcev, upo-
rabi ponderiranih meril, ki so bila določena v
razpisni dokumentaciji in zaščiti domačih po-
nudnikov.

Izbrani ponudniki:
I. točka: Cankarjeva založba,
II. točka: Jazon, d.o.o.,
III. točka: Cankarjeva založba,
IV. točka: Cankarjeva založba,
V. točka: MK Birooprema, d.d.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 15 (14 popol-
nih).

I. točka – najnižja cena: 4,203.655 SIT
brez prometnega davka (PD), najvišja cena:

9,790.225 SIT brez PD,
II. točka – najnižja cena: 41,959.988,40

SIT brez PD, najvišja cena:  73,514.278,11
SIT brez PD,

III. točka – najnižja cena: 15,898.232
SIT brez PD, najvišja cena: 26,531.666,62
SIT brez PD,

IV. točka – najnižja cena: 14,337.772,45
SIT brez PD, najvišja cena: 25,461.261 SIT
brez PD,

V. točka – najnižja cena: 9,195.322,50
SIT brez PD, najvišja cena: 14,376.662,72
SIT brez PD.

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. 5, z dne 23. 1. 1998;
Ob-308.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 03223 Ob-2588
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:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo linije za

naslavljanje in ovijanje tiskanega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 5. 1998 in za-
ključek 20. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobre reference na trgu in pri na-
ročniku, dobro servisno vzdrževanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 72,680.000 SIT, najvišja cena:
81,935.780 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. 22 z dne 20. 3. 1998,
Ob-1227B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 5. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 25/98 Ob-2589
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:
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Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. oseba
Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica I. Lole Ribarja
18, Šoštanj, tel. 063/4203-612, faks
063/4203-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD
– gradbene inštalacije za napravo za raz-
žvepljenje dimnih plinov bloka 5 Termoe-
lektrarne Šoštanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Navedeni ponudnik je v skladu s kriteriji

za izbor dobavitelja, predpisanih v razpisni
dokumentaciji, dosegel najvišjo skupno
oceno.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica I. Lole Ribarja 18, Šoštanj,
sejna soba.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
3,088.500 SIT, najvišja cena: 18,637.500
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 41 z dne 11. VII. 1997,
Ob-2940.

Predvideni datum objave dodelitve naroči-
la: 15. 5. 1998.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 281/98 Ob-2590
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena za-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Klinični center Ljubljana, kont. oseba Barbara
Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

Presno meso
Naziv artikla Okvirna letna količina v kg

1. Presno meso 203.650
2. Perutninsko meso 42.000
3. Kunci 2.000
Skupaj 247.650

Mesni izdelki
Naziv artikla Okvirna letna količina

Sveže poltrajne salame in šunke –
individualno pakiranje 100.000 kosov
Sveže, poltrajne salame in šunke 8.000 kg
Pašteta 26.000 kosov
Hrenovke 2.500 kg
Pečenice 2.000 kg
Krvavice 300 kg
Klobase – kranjske 1.200 kg
Slanina – prekajena 2.000 kg
Vratina – prekajena 3.000 kg
Zaseka 500 kg
Mesni sir 1.000 kg

3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. kvaliteta mesa in mesnih izdelkov v
skladu s prilogami pogodbe (4, 4a, 4b),

2. ponudbena cena,
3. reference ponudnika,
4. nagrade na ocenjevalnih razstavah.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 7 (predavalnica IV.
v I. nadstropju gl. stavbe), Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja ce-
na: 136,581.500 SIT, najvišja cena:
255,861.070 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-374.

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

Klinični center Ljubljana

Št. 81-14/73 Ob-2591
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
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 386 61 174-2750, faks 386 61
174-2702.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
elektromontažnih del in dobava montaž-
nega materiala za sistem vodenja v 400
kV stikališču v RTP 400-220/110/35 k-
V Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev: za-
četek junij 1998, zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 8,735.335,82 SIT, najvišja cena:
17,136.531,30 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. 24 z dne 27. 3. 1998.

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

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 23/98 Ob-2592
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:

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
kont. oseba ravnatelj Mirko Brulc, Delpinova
7, Nova Gorica, tel. 065/135-810, faks
065/135-8121.

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

ki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 7 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 12.15, na naslovu: OŠ Milojke Štru-
kelj Nova Gorica, Delpinova 7, 5000 Nova
Gorica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 6,551.470 SIT, najvišja cena:
7,044.580 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. 27 z dne 3. 4. 1998.

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

Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica

Ob-2593
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:

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
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za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-44-38, faks 061/178-40-52,
soba št. 221, e-mail: ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: določitev izhodiščnih

parametrov za rabo vode za namakanje
kmetijskih površin glede na klimo, tla in
tipične kulture.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
2,979.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 22. 4. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: za izvajanje navedene naloge se
izbere Vodnogospodarski inštitut, d.o.o., Haj-
drihova 28, Ljubljana, ker ima njihova pro-
jektna skupina ustreznejšo, interdisciplinira-
no kadrovsko sestavo z dobrim poznavanjem
in izkušnjami na področju problematike po-
gojev namakanja v Sloveniji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,976.675 SIT, najvišja cena:
2,979.305 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. 22 z dne 20. 3. 1998;
Ob-1244.

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

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Ob-2594
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:

Mestna občina Celje, kont. oseba Valerija
Kmecl, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/484-559.

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

prostorov Mestne občine Celje in oskrba
s pripadajočim čistilnim materialom in
čistilnimi sredstvi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovitost ponudbe, ugodna cena,
kvaliteta storitev, finančne in druge ugodno-
sti, reference in druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 4.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998;
Ob-1220.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 5. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-2595A
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:

RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kandolf
Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-114, faks 0601/26-642.

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

stroja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

139,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 20. 5.
1998 in/ali zaključek 20. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in izpolnjene tehnične zahte-
ve naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 139,500.000 SIT, najvišja cena:
160,500.000 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. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-980.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 5. 1998.

Ob-2595B
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:

RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kandolf
Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-114, faks 0601/26-642.

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

in smernega transporterja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

168,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 20. 5.
1998 in/ali zaključek 20. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in izpolnjene tehnične zahte-
ve naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 168,000.000 SIT, najvišja cena:
181,500.000 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. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-981.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 5. 1998.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Trbovlje

Ob-2596

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:

Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Zemljemerska 12, Ljub-
ljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09, soba
št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: 2.1. reprografske

storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in za-
ključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji, navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: ponudnik je izpolnil cenik iz razpisne do-
kumentacije, najvišja cena: ponudnik je iz-
polnil cenik iz razpisne dokumentacije.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998;
Ob-1228.

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

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-2597
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:

Krajevna skupnost Kapele, kont. oseba Mi-
hael Ogorevc, gr. inž., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, tel. 0608/62-332, faks
0608/62-332, vodja razpisa.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in do-
zidava poslovne zgradbe v Kapelah.

Vrsta in obseg: gradbeno obrtniška in in-
stalacijska dela.

Kraj izpolnitve: območje Občine Brežice,
naselje Kapele.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,690.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: ca. 4 mesece, začetek 5. 6.
1998, zaključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

a) ponudbena cena,
b) plačilni pogoji,
c) strokovne reference in usposobljenost,
d) rok izvedbe,
e) kreditiranje.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.

1998 ob 15.30, na naslovu: Krajevna skup-
nost Kapele (gasilski dom), Kapele 13, odpi-
ranje je vodil Urek Franc, soba: klubski pro-
stor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,690.000 SIT, najvišja cena:
28,914.861 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 53.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998;
Ob-1397.

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

Podjetje MINFOS, d.o.o., Brežice

Št. 006-1/97-21 Ob-2598
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:

Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Mir-
ko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-270, faks 068/322-731.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževalna dela na

javni razsvetljavi na območju Mestne ob-
čine Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT na leto.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 36 mesecev, začetek 1998
in/ali zaključek 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 4.

1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 454.317 SIT/mesec, najvišja cena:
662.466 SIT/mesec.

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. 22 z dne 20. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-2599
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 Kočevje, kont. oseba Marko Lovko,
Ljubljanska c. 26, Kočevje,
tel. 061/851-343, faks 061/855-531, so-
ba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: urgentna opravila in
manjša investicijsko vzdrževalna dela po-
slovnih in stanovanjskih objektov v lasti
občine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: leto 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.

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 razpisa:
Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni od objave naročila.

Ob-2600
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 Kočevje, kont. oseba Borut Hoče-
var, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
tel. 061/851-390, faks 061/855-531, so-
ba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela na
lokalnih in krajevnih cestah na področju
Občine Kočevje (ca. 90 km).

3. Orientacijska vrednost naročila: letno
13,000.000 SIT; zimsko 17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: leto 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje.

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 razpisa:
Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 35 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Občina Kočevje

Ob-2601
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Vlada Republike Slovenije, Urad predsedni-
ka vlade, kont. oseba Dragica Vidovič, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana, tel. 178-1401, faks
178-1413.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje opreme

v prostorih Urada predsednika vlade in
zgradbe na letališču Brnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 2007.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina premije s popusti in obra-
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čunanim prometnim davkom za leto 1998,
plačilni pogoji, posebne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Vlada Republike
Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 116.145,71 SIT, najvišja cena:
209.784,60 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. 20 z dne 13. 3. 1998;
Ob-1080.

Vlada RS
Urad predsednika vlade

Ob-2602A
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:

JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož, kont. ose-
ba Danica Žohar, Ptujska c. 33, Ormož,
tel. 701-011, faks 702-622.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistilna in pralna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in/ali zaključek 30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja končna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska c. 33,
Ormož.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 3,828.361,30 SIT, najvišja cena:
6,605.551,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Ob-2602B
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:

JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož, kont. ose-
ba Danica Žohar, Ptujska c. 33, Ormož,
tel. 701-011, faks 702-622.

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

prehrano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in/ali zaključek 30. 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: najnižja končna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javni zavod Psihiatrič-
na bolnišnica Ormož, Ptujska c. 33, Ormož.

Število prispelih ponudb: 27, najnižja ce-
na: 29,006.858 SIT, najvišja cena:
37,395.416 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

Ob-2603A
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: Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba na-
bavno prodajna služba, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

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

visoko zmogljiva mreža delovnih postaj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od dneva podpi-

sa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
reference, druge posebne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kompletna ponudba, druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut »Jožef
Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998;
Ob-780.

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

Ob-2603B
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:

Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba Jana Se-
lan, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-32-205, soba št. C
142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za razvoj te-

lekomunikacijskih sistemov – 1. del, sub-
vencionirana s strani MZT v okviru pake-
ta IX pod zap. št. 151,0:

– delovna postaja UNIX,
– LAN oprema (2 × FastEthernet sti-

kalo (switch), 1 × Ethernet most (bridge,
hub)),

– tračna back-up enota DLT IV 20/40
GB, SCSI, v ohišju,

– PC računalnik Pentium II.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,160.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 tednov po podpisu po-

godbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena, re-
ference, druge posebne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut »Jožef
Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8.
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. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-1029.

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

Institut »Jožef Stefan«

Ob-2607

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:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko Domžale, kont. ose-
ba Mojca Koman Rajšp, dipl. inž. kem.,
Groblje 3, Domžale, tel. 061/717-800, faks
061/721-005.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem tekočinske

kromatografije visoke ločljivosti (RPLC).
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– tehnično tehnološki parametri z drugi-

mi tehničnimi značilnostmi in referencami
proizvajalca,
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– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Univerza v
Ljubljani, BF, Oddelek za zootehniko, Grob-
lje 3, Domžale.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,357.996,50 SIT, najvišja cena:
13,347.959,10 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. 18 z dne 6. 3. 1998,
Ob-977.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Domžale

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 535-3/97-33 Ob-2475
V skladu s tretjim odstavkom 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje, kont.
oseba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6, Ljublja-
na, tel. 178-3029, faks 178-3196, soba
št. 4.04, e-mail: ivan@usm.mzt.si.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje dejavnosti in izpolnjevanje obvezno-
sti nosilca nacionalnega etalona enote
za termodinamično temperaturo.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,604.432 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 25. 4. 1998 in zaključek del 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:

– izpolnjevanje določil II. in III. poglavja
odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami po
vzdrževanju merilne sledljivosti na področju fizi-
kalne veličine termodinamična temperatura;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona iz
V. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost
vzpostavljenega sistema, potrebnega za
opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega
etalona;

– primernost ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
kont. oseba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6,
Ljubljana.

Datum in ura odpiranja: 17. 3. 1998, ob
11. uri.

Število prispelih ponudb: 1, ponudbena
cena: 10,604.432 SIT.

Št. 535-2/97-30 Ob-2476
V skladu s tretjim odstavkom 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje, kont.
oseba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6, Ljublja-
na, tel. 178-3029, faks 178-3196, soba
št. 4.04, e-mail: ivan@usm.mzt.si.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje dejavnosti in izpolnjevanje obvezno-
sti nosilca nacionalnega etalona enote
za električni tok.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
13,144.360 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
del 25. 4. 1998 in zaključek del 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:

– izpolnjevanje določil II. in III. poglavja
odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju fizikalne veličine električni tok;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona iz
V. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in varč-
nost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– primernost ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad za standardizacijo in meroslovje,
kont. oseba dr. Ivan Skubic, Kotnikova 6,
Ljubljana.

Datum in ura odpiranja: 17. 3. 1998, ob
10. uri.

Število prispelih ponudb: 1, ponudbena
cena: 13,144.360 SIT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo

in meroslovje

Ob-2531
Na podlagi sedmega odstavka 55. člena

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Dušan Rajh, tel. 062/30-05-170, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – dokončanje del na skladiščno
montažni hali HE Mariborski otok.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
33,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: takoj; predvideno
dokončanje del v dveh mesecih od datuma
veljavnosti pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
Izbrani ponudnik je najprimernejši zaradi

primerne cene in dokončanja del v zahteva-
nem roku.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, dne 4. 5. 1998 ob
12. uri.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 32,971.490 SIT, najvišja cena:
35,381.516 SIT.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-2532A

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: Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba Štef-
ka Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-33-54, faks 061/132-22-05, soba št.
C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kombiniran

LEED/Auger spektrometer (dodatek k
obstoječi UHV-STM napravi) – subven-
cionirano s strani MZT v okviru paketa
IX pod zap. št. 142.0.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
6,911.379 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
V skladu s 3. in 4. točko 55. člena in 56.

členom zakona o javnih naročilih je bilo na-
ročilo oddano brez javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Institut »Jožef Stefan«, 1000 Ljub-
ljana.

Ob-2532B

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: Institut »Jožef Stefan«, kont. oseba Jana
Selan, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-32-205.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za razvoj te-

lekomunikacijskih sistemov – 2. del –
subvencionirana s strani MZT v okviru
paketa IX pod zap. št. 151.0.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,605.756 SIT.

4. Dobavni rok: 6 tednov po naročilu.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
V skladu s 3. točko 55. člena in 56.

členom zakona o javnih naročilih je bilo na-
ročilo oddano brez javnega razpisa.

Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
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Popravek

Št. 401-01-637/98-2 Ob-2613
V javnem razpisu za dodelitev subvencije

za obnovo sadovnjakov, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998, se:

– v točki III. Vsebina zahtevka četrta ali-
nea 2. točke spremeni tako, da se pravilno
glasi:

»– če upravičenec ni lastnik zemlji-
šča, mora poleg dokumentov lastnika iz
prejšnje alinee priložiti tudi kopijo po-
godbe o zakupu zemljišča za najmanj
10 let in soglasje lastnika, da dovoljuje
obnovo;«.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 4041-19/98 Ob-2473
Na podlagi 9. člena zakona o spodbuja-

nju razvoja demografsko ogroženih območij
v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.48/90 in
12/92) objavlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana

natečaj
za dodelitev sredstev za spodbujanje

razvoja demografsko ogroženih
območij v Republiki Sloveniji za leto

1998
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja de-

mografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji se bodo dodeljevala za:

– sofinanciranje gradnje objektov in na-
prav lokalne infrastrukture,

– sofinanciranje gradnje infrastrukturnih
objektov in naprav regionalnega značaja,

– sofinanciranje izdelave inicialnih raz-
vojnih načrtov in povračila dela stroškov iz-
delave projektne dokumentacije,

– sofinanciranje gospodarskih naložb.
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj namenja za zgoraj navedene namene
1.565,000.000 SIT proračunskih sredstev.
Od tega zneska bo namenjeno 150 mio SIT
za regionalne projekte, 50 mio SIT za spod-
bujanje gospodarskih naložb, 20 mio SIT za
izdelavo inicialnih razvojnih načrtov in po-
vračilo dela stroškov izdelave projektne do-
kumentacije in 1,3 mlrd SIT za razvoj lokal-
ne gospodarske infrastrukture.

2. Pravico kandidiranja za sredstva iz te-
ga natečaja imajo fizične in pravne osebe za
naložbe na območjih, določenih z uredbo o
območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v obdobju 1997–1999
(Ur. l. RS, št. 13/94, 45/97, 47/97 in
29/98).

3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij v obdobju 1991–1997 že odo-
brena, ne morejo sodelovati na natečaju z
istimi projekti.

4. Rok za vložitev prijav je en mesec od
objave v Uradnem listu RS.

5. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
II. Sofinanciranje gradnje objektov in na-

prav lokalne infrastrukture.

1. Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, Ljubljana.

2. Naložba bo na podlagi tega natečaja
sofinancirana v višini do 30% predračunske
vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija
naložbe v desetkilometrskem pasu ob me-
jah Republike Slovenije.

3. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja,
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začet-
na in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka),

– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1998, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v na-
vodilu o pripravi investicijske dokumentaci-
je in spremljanju investicij (Ur. l. RS, št.
16/97 in 20/97),

– poročilo o že opravljenih delih naložb,
če gre za fazno gradnjo,

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko porabe
sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu z zakonom o gradi-
tvi objektov, Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86
in Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94, 29/95 in
59/96),

– sklep občinskega sveta o prioriteti zah-
tevka in njegovo utemeljitev glede na us-
trezni razvoj program ali projekt,

– objavo javnega razpisa za izvajanje del
in/ali nabavo opreme.

Vrednost naložbe se izračuna po cenah,
ki so veljale do dneva razpisa natečaja.

Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.

4. Upoštevani bodo zahtevki na področju
lokalne vodooskrbe, lokalnega cestnega
omrežja, lokalnega energetskega omrežja ter
lokalnega javnega omrežja zvez, in sicer:

na področju lokalne vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij

ali skupin posameznih porabnikov (vključu-
je zajetje, cevovod do hišnega priključka in
potrebno čiščenje),

– individualna oskrba posameznega po-
rabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega pri-
ključka in potrebno čiščenje),

– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziro-
ma drugih ekoloških zahtev;

na področju lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih

cest in rekonstrukcija tistih krajevnih pro-
metnic, ki jih je po rekonstrukciji možno
uvrstiti med lokalne ceste (ceste, ki bodo
na podlagi uredbe o kategorizaciji državnih
cest – Uradni list RS, št. 33 z dne 1. 7.
1998, postale državne ceste, niso predmet
tega razpisa);

na področju lokalne elektrodistribucijske
mreže:

– transformatorske postaje, potrebne za
transformacijo srednje napetosti na nizko
napetost,

– nizko napetost omrežjem do hišnih pri-
ključkov;

na področju lokalne telefonije:
– krajevno telefonsko omrežje od voz-

liščnih oziroma končnih telefonskih central
do hišnih priključkov.

5. Zahtevek za pridobitev sredstev naj
se nanaša le na tisti obseg investicije, ki je
predviden za leto 1998. Zahtevki, pri kate-
rih bodo v predračunski vrednosti zajeta pre-
tekla ali predvidena prihodnja vlaganja, ne
bodo upoštevani.

6. Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj v sodelovanju z drugimi vlad-
nimi resorji. Na tej podlagi in ob upošteva-
nju razvojnih prioritet Republike Slovenije
ter občinskih prioritet, bo ministrstvo skle-
palo pogodbe o dodelitvi nepovratnih sred-
stev občinam za izgradnjo objektov lokalne
komunalne infrastrukture.

7. Pri izbiri projektov, ki bodo sofinanci-
rani, bomo uporabili naslednje kriterije:

– kakovost prijavljenega projekta,
– stopnja demografske ogroženosti ob-

čine,
– dosedanja vlaganja na področju infra-

strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij,

– lokacija investicije,
– prioriteta, ki jo je postavila občina,
– struktura lastnih finančnih virov za

predloženi projekt,
– nadaljevanje že začetih projektov iz

preteklih let.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– projekti, ki imajo širši razvojni pomen,
– projekti v izvajanju, za katere je opravljen

javni razpis in sklenjena izvajalska pogodba.
8. Občine bodo obveščene o projektih,

izbranih na natečaju ter o višini odobrenih
sredstev. Od dneva prejema obvestila teče
dvemesečni rok v katerem so občine dolž-
ne pripraviti in ministrstvu dostaviti nasled-
njo dokumentacijo, za vsak odobren zahte-
vek posebej:

– dva bianco akceptna naloga kot ga-
rancijo za namensko porabo in dokončanje
naložbe ter dokumentirano izjavo investitor-
ja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni,

– poročilo o izvedbi javnega razpisa za
izvajanje del, sklep o izbiri izvajalca,

– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bosta mini-

strstvo in občina podpisali pogodbo o do-
delitvi nepovratnih sredstev občinam za iz-
gradnjo objektov lokalne komunalne infra-
strukture.

V primeru da pogodba ni podpisana v
roku dveh mesecev od datuma prejema ob-
vestila o odobritvi nepovratnih sredstev, se
bo štelo, da je občina enostransko odstopi-
la od realizacije prijavljene naložbe.

III. Sofinanciranje gradnje infrastrukturnih
objektov in naprav regionalnega značaja.

1. Zahtevek vloži več občin skupaj pri
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Naložba bo na podlagi tega natečaja
sofinancirana v višini do 30% predračunske
vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija
naložbe v desetkilometrskem pasu ob me-
jah Republike Slovenije.

3. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja,
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski

Javni razpisi
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objekt (nedvoumno naj bo navedena začet-
na in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka),

– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1998, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v na-
vodilu o pripravi investicijske dokumentaci-
je in spremljanju investicij (Ur. l. RS, št.
16/97 in 20/97),

– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo,

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu z zakonom o gradi-
tvi objektov, Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96),

– dogovor o nameri ali pogodba o iz-
gradnji, sklenjena med občinami prijavitelji-
cami,

– objavo javnega razpisa za izvajanje del
in/ali nabavo opreme.

Vrednost naložbe se izračuna po cenah,
ki so veljale do dneva rzapisa natečaja.

Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.

4. Upoštevani bodo zahtevki na področ-
ju lokalne vodooskrbe, lokalnega cestnega
omrežja, lokalnega energetskega omrežja
ter lokalnega javnega omrežja zvez (enako
kot pod II. točko).

5. Zahtevek za pridobitev sredstev naj
se nanaša le na tisti obseg investicije, ki je
predviden za leto 1998. Zahtevki, pri kate-
rih bodo v predračunski vrednosti zajeta pre-
tekla ali predvidena prihodnja vlaganja, ne
bodo upoštevani.

6. Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj v sodelovanju z drugimi vlad-
nimi resorji. Na tej podlagi in ob upošteva-
nju razvojnih prioritet Republike Slovenije,
bo ministrstvo sklepalo pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sresdtev za izgradnjo objektov
komunalne infrastrukture.

7. Pri izboru projektov, ki bodo sofinan-
cirani, bomo uporabili naslednje kriterije:

– kakovost prijavljenega projekta in vklju-
čenost v razvojni načrt širšega območja,

– dosedanja vlaganja na področju infra-
strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij,

– lokacija investicije,
– struktura lastnih finančnih virov za

predloženi projekt,
– nadaljevanje že začetih projektov iz

preteklih let.
8. Investitorji bodo obveščeni o projek-

tih izbranih na natečaju ter o višini odobre-
nih sredstev. Od dneva prejema obvestila
teče demesečni rok v katerem so občine
dolžne pripraviti in ministrstvu dostaviti na-
slednjo dokumentacijo, za vsak odobren
zahtevek posebej:

– bančno garancijo kot garancijo za na-
mensko porabo in dokončanje naložbe ter
dokumentirano izjavo investitorja, da so os-
tali viri sredstev zagotovljeni,

– poročilo o izvedbi javnega razpisa za
izvajanje del, sklep o izbiri izvajalca,

– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bodo mini-

strstvo in občine prijaviteljice podpisali po-
godbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. V
primeru, da pogodba ni podpisana v roku
dveh mesecev od datuma prejema obvesti-
la o odobritvi nepovratnih sredstev, smatra-
mo, da so občine enostransko odstopile od
realizacije prijavljene naložbe.

IV. Sofinanciranje izdelave inicialnih raz-
vojnih načrtov in povračilo dela stroškov iz-
delave projektne dokumentacije.

1. Zahtevek vloži pravna ali fizična ose-
ba pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Vlagatelj zahtevka lahko pridobi na
podlagi tega natečaja nepovratna sredstva v
višini največ do 50% stroškov izdelave ini-
cialnega razvojnega načrta oziroma projekt-
ne dokumentacije.

a)
3. Zahtevek za sofinanciranje izdelave ini-

cialnega razvojnega načrta mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in na-

slov investitorja z davčno številko in številko
žiro računa,

– dispozicijo za izdelavo inicialnega raz-
vojnega načrta z obrazložitvijo,

– čas dokončanja načrta,
– stroške izdelave načrta,
– dokazilo o zagotovljenih ostalih sred-

stvih (pogodba ali sklep o odobritvi takih
sredstev),

– sklenjeno pogodbo z izdelovalcem na-
črta, razen, če je udeleženec natečaja regi-
striran za pripravo takih načrtov (tedaj priloži
dokazilo o registraciji svoje firme),

– strokovne reference izdelovalca načrta,
– navedbo širšega razvojnega programa

oziroma projekta, če je načrt vključen vanj.
4. Prednost bodo imeli zahtevki, ki so

vključeni v širši razvoj programa ali projekt
in imajo multiplikativne učinke za razvoj ob-
močja ali dejavnosti ter obravnavajo:

– operativno izvedbo projekta,
– aktiviranje lastnih surovinskih, repro-

dukcijskih ter drugih osnov in prednosti,
– ekološke vidike.
b)
5. Zahtevek za delno povračilo stroškov

izdelave projektne dokumentacije mora vse-
bovati:

– firmo in njen sedež oziroma ime in na-
slov investitorja z davčno številko ter števil-
ko žiro računa,

– dokazilo o začetku gradbenih del, ki
ga izda pristojna upravna enota,

– pogodbo z izdelovalcem projektne do-
kumentacije,

– dokazilo o celotnem plačilu projektne
dokumentacije.

6. Upoštevani bodo zahtevki, ki se nana-
šajo na dokumentacijo za širitev ali moderni-
zacijo objektov, pod pogojem, da naložba ni
oziroma ni bila financirana iz sredstev za spod-
bujanje razvoja demografsko ogroženih ob-
močij ali drugih virov republiškega proračuna.

V. Spodbujanje gospodarskih naložb
1. Zahtevk vloži občina pri Ministrstvu za

ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana.

2. Naložba bo na podlagi tega natečaja
sofinancirana v višini do 30% predračunske
vrednosti.

3. Zahtevek mora vsebovati:

– ime in naslov investitorja,
– lokacijo naložbe,
– investicijski program z opredeljenim

obsegom del v letu 1998, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo, določeno v na-
vodilu o pripravi investicijske dokumentaci-
je in spremljanju investicij (Ur. l. RS, št.
16/97 in 20/97),

– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo,

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje,
– javni razpis za izvajanje del in/ali naba-

vo opreme, poročilo o pregledu in oceni
prispelih ponudb, sklep o izbiri izvajalca,

– bančno garancijo za namensko pora-
bo sredstev ter dokončanje investicije.

Upoštevani bodo zahtevki za sofinanci-
ranje izgradnje obrtnih, podjetniških in eko-
nomskih con na demografsko ogroženimi
območji.

Ministrstvo bo pri presoji projektov upo-
števalo predvsem:

– razvojno naravnanost projekta, za ka-
terega se dodeljujejo sredstva (vključenost
v razvojni načrt širštega območja, uvajanje
novih tehnologij, inovacij, nastopanje na no-
vih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),

– finančno konstrukcijo projekta (obseg
lastnih sredstev),

– ekološke vidike projekta.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah,

ki so veljale do dneva razpisa natečaja.
Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je

potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj in občina bosta v roku enega meseca od
odobritve projekta podpisali pogodbo o so-
financiranju projekta.

Črpanje sredstev je možno le na podlagi
original situacij o opravljenih delih, od 1.
10. 1998.

VI. Odobrena sredstva bo lahko investi-
tor koristil le na podlagi ustrezne dokumen-
tacije v skladu z veljavnimi predpisi s po-
dročja izvrševanja proračuna Republike Slo-
venije. Zadnji rok za dostavo dokumentacije
za črpanje odobrenih sredstev je 1. 10.
1998. Pri dinamiki koriščenja odobrenih
sredstev bo upoštevana specifičnost nalož-
be, dinamika realizacije naložbe in dinami-
ka koriščenja sredstev iz drugih virov, in
sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv
sredstev v proračun Republike Slovenije.

VII. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih
sredstev iz natečaja. Investitorji so dolžni
ministrstvu omogočati nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontro-
la realizacije investicije ter vpogled v po-
slovne knjige in listine, ki se nanašajo na
tozadevno naložbo.

VIII. Če sredstva niso bila porabljena za
namene, za katere so bila dodeljena, ali se je
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pravico takoj zah-
tevati od investitorja, da vsa nenamensko po-
rabljena ali odtujena sredstva vrne v enkrat-
nem znesku. Investitor vrne sredstva v realni
višini s pripadajočimi zamudnimi obresti.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 15. 5. 1998 / Stran 3689



Stran 3690 / Št. 37 / 15. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 15. 5. 1998 / Stran 3691

Ob-2474
Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana, za
kreditiranje lokalne infrastrukture –

12LI98A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-

vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: ERSRS), v skup-
nem znesku 2,2, milijarde SIT, za naložbe v
gradbene objekte, napeljave, oziroma na-
bavo opreme in/ali naprav za naslednje del-
ne namene:

  1. oskrbe s pitno vodo (okvirno 300
mio SIT – delni namen VOD),

  2. čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (okvirno 400 mio SIT – delni
namen ČIS),

  3. odvajanja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda (okvirno 300 mio SIT –
delni namen KAN),

  4. daljinskega ogrevanja, ki kot vir ener-
gije izkorišča lesno biomaso (okvirno 100
mio SIT – delni namen LES),

  5. razdelilnih plinskih oziroma vroče-
vodnih omrežij (okvirno 300 mio SIT – delni
namen OMR),

  6. ravnanja s komunlnimi odpadki (ok-
virno 400 mio SIT – delni namen ODP),

  7. vozil mestnega in primestnega pot-
niškega prometa, kjer so emisije snovi v
zrak nižje od določil EURO 2 – Smernica
91/542/EEC in ECE R.49/02 in emisije
hrupa nižje od določil Smernice
92/97/EEC in ECE R.51/02 (okvirno 400
mio SIT – delni namen BUS).

pod točkami 1 in 6 bodo kreditirane le
naložbe, za katere bo pred črpanjem sred-
stev na naslov kandidata izdano gradbeno
dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ozi-
roma odločba o dovolitvi priglašenih del.
Če sredstva, razpisana za posamezni delni
namen, ne bodo dodeljena ob prvem odpi-
ranju, je mogoča prerazporeditev sredstev
med delnimi nameni.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali

izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb.
Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo
biti organizirani v skladu z zakonom o gos-
podarskih javnih službah za opravljanje de-
javnosti, za katero bo porabljen kredit iz
tega razpisa.

b) finančni pogoji dodeljevanja kreditov
Na razpis je mogoče prijaviti le investici-

je oziroma faze investicij, ki jim še niso bili
dodeljeni krediti ERSRS. Kreditirati je mo-
goče praviloma do 50% investicije.

Posamezni kredit lahko znaša praviloma
najmanj 10 milijonov SIT.

Krediti bodo odplačevani brez moratori-
ja, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo v
odvisnosti od višine kredita, življenjske do-
be opreme in časa trajanja koncesije. Od-
plačilna doba za investicije pod delnimi na-

meni 1–6 lahko znaša največ 15 let in za
delni namen 7 največ 7 let.

Kredit bo potrebno zavarovati s predloži-
tvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
od naslednjih zavarovanj:

– ali ustrezno zavarovanje s strani drža-
ve (ali poroštvo občine za izvajalce gospo-
darskih javnih služb),

– ali bančna garancija za ERSRS spre-
jemljive banke,

– ali za ERSRS sprejemljiva hipoteka v
vsaj trikratni vrednosti kredita na tržno zani-
mive nepremičnine, ki se praviloma ne upo-
rabljajo za namene družbenih dejavnosti ozi-
roma javne infrastrukture,

– ali drugo, za ERSRS sprejemljivo ena-
kovredno zavarovanje (prvovrstni vrednost-
ni papirji,...).

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za 4
odstotne točke v primeru zavarovanja z banč-
no garancijo, poroštvom države ali poroš-
tvom občine in za 4,8 odstotnih točk v prime-
ru drugih zavarovanj (npr. hipoteka,...).

Sredstva bodo kreditojemalcem oziroma
izvajalcem nakazovana po predložitvi doka-
zila o poravnavi ustreznega deleža obvez-
nosti kreditojemalca po pogodbah oziroma
mesečnih obračunih dotlej opravljenih del.

c) ostale določbe
Investicije (oziroma faze investicij), za ka-

tere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 7. 1997 in pravilo-
ma zaključene do 30. 6. 1999.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati :
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki

kandidata in podatki o investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije) z dokazili, zah-
tevanimi v razpisni dokumentaciji,

b) dokazila o usposobljenosti, oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji,

c) lokacijsko dovoljenje,enotno dovolje-
nje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi prigla-
šenih del za kreditirano investicijo – za del-
ne namene od 1. do 6.,

d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v dovoljenju za gradnjo / priglasitvi
del – za delne namene od 1. do 6.,

e) investicijsko dokumentacijo za obrav-
navano investicijo, izdelano v skladu z me-
todologijo, opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji;

f) ponudbeni predračun s podrobno spe-
cifikacijo cen posameznih del in opreme,

g) predlog zavarovanja kredita – pismo
o nameri banke za izdajo bančne garancije
ali predlog hipotekarnega zavarovanja, ki
mora vključevati cenitveni elaborat za pred-
lagano nepremičnino, izdelan s strani cenil-
ca s certifikatom za cenilca nepremičnin
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ali dokazila o možnosti pridobitve po-
roštva s strani države oziroma občine ali s
strani ERSRS potrjen predlog drugega spre-
jemljivega zavarovanja,

h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v zne-
sku 105.000 SIT.

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe bodo
morali kandidati imeti poravnane vse zapad-
le obveznosti do ERSRS in predložiti sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika ter sklep
ustreznega organa o najemu kredita pred
prvim črpanjem sredstev pa predložiti us-

trezno zavarovanje in v primerih, ko je bilo
ob prijavi predloženo lokacijsko dovoljenje,
še gradbeno dovoljenje.

4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
republike 3. Odgovori na vprašanja, rele-
vantna za vse kandidati, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo za posamezni delni
namen iz 1. točke tega razpisa.

5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do dodelitve oziroma po-

rabe sredstev oziroma najkasneje do
31. 12. 1998. Prvo odpiranje vlog bo oprav-
ljeno 1. 7. 1998, nadaljnja odpiranja pa v
začetku vsakega meseca. V vsakokratno
vrednotenje bodo uvrščene vloge, prispele
do 15. ure zadnjega delovnega dneva v
predhodnem mesecu – merodajen je rok
prispetja na ERSRS in ne rok oddaje po
pošti.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošilja-
nje razpisne dokumentacije na njihov na-
slov vsak delovni dan od 25. 5. 1998 na-
prej od 13. do 15. ure na Ekološko razvoj-
nem skladu Republike Slovenije, d.d., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/12-55-178, pri Poloni Dodič. Pred po-
šiljanjem razpisne dokumentacije morajo
kandidati posredovati dokazilo o plačilu
stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter nas-
veti naslov, telefon/telefaks in kontaktno
osebo kandidata, naziv investicije, delni na-
men razpisa, v katerega se investicija uvrš-
ča ter okvirno višino zaprošenih sredstev.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
javni razpis 12LI98A-xxx (šifra delnega na-
mena) – Ne odpiraj!”.

6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-

ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugoto-
vi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih ele-
mentov iz 3. točke tako vlogo zavrne in kan-
didata o tem obvesti v osmih dneh po koča-
nem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije
in neodvisna strokovna mnenja – na stroške
kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih
informacij oziroma dokumentacije ne dosta-
vi v zahtevanih rokih, se komisija odloča na
podlagi znanih podatkov.

Komisija za izvedbo razpisa bo po
končanem vrednotenju sprejela sklep o do-
delitvi sredstev in o tem obvestila vse kandi-
date, uvrščene v vrednotenje, v roku 60 dni
po vsakokratnem odpiranju vlog.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– naložbam z višjo stopnjo pokritosti z

lastnimi sredstvi kreditojemalca,
– naložbam, ki izhajajo iz meddržavnih

obveznosti,
– naložbam, pomembnim za varovanje

okoljsko občutljivih območij (jezera, morje,
kraška področja, vodni viri, narodni parki);

poleg tega pa:
za delni namen 1. VOD:
– naložbam v zmanjšanje izgub distribu-

cijskih sistemov,
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– naložbam v sanacijo ogroženih vod-
nih virov,

– naložbam s hkratnim urejanjem odva-
janja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda,

– naložbam, ki nadomeščajo oporečne
vodne vire;

za delni namen 2. ČIS:
– naložbam, kjer se dosega najmanj se-

kundarna stopnja čiščenja,
– naložbam z večjim obsegom zmanj-

šanja emisij na enoto vloženih sredstev (od-
prava večjega skupnega števila enot obre-
menitve, opredeljenih v uredbi o taksi za
obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95,
44/95 in 8/96);

za delni namen 3. KAN:
– naložbam, ki zajemajo priključitev

omrežja na čistilne naprave,
– naložbam, ki omogočajo zajem od-

padne vode na širšem območju,
– naložbam z nižjimi specifičnimi stroški,
za delni namen 4. LES
– naložbam z večjo gostoto odjema,
– naložbam, ki niso vezane izključno na

industrijske vire biomase,
– naložbam z nižjimi specifičnimi inve-

sticijskimi stroški,
– naložbam, ki omogočajo sočasno proi-

zvodnjo električne in toplotne energije;
za delni namen 5. OMR:
– naložbam na območju z višjo stopnjo

onesnaženosti zraka,
– naložbam, ki omogočajo zamenjavo

večjih količin premoga in težkih olj,
– naložbam, ki zajemajo izdelavo pri-

ključkov do objektov uporabnikov,
– naložbam z nižjimi specifičnimi inve-

sticijskimi stroški;
za delni namen 6. ODP:
– naložbam, ki zmanjšujejo količino od-

padkov za končno odlaganje,
– naložbam, ki zagotavljajo uvajanje si-

stemov zbiranja in odstranjevanja odpad-
kov na širšem območju,

– naložbam, ki omogočajo razvrščanje
in ločevanje odpadkov z zagotovljeno na-
daljnjo izrabo,

– naložbam v nova odlagališča ali pove-
čanje kapacitet obstoječih odlagališč, ki
zajemajo tudi sanacijo obstoječega odla-
gališča, pri čemer morajo kapacitete nove-
ga ali povečanega odlagališča zadoščati
za najmanj 40000 prebivalcev za najmanj
20 let,

– naložbam v sanacijo odlagališč, kjer
je izkazan vpliv na vir pitne vode,

– naložbam z nižjimi specifičnimi inve-
sticijskimi stroški;

za delni namen 7. BUS:
– naložbam v vozila na pogon z zemelj-

skim plinom ali na električni pogon,
– naložbam v vozila za mestni promet,
– naložbam za opravljanje prevozov na

območjih z višjo stopnjo onesnaženosti zra-
ka,

– naložbam z nižjimi specifičnimi inve-
sticijskimi stroški.

8. Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb

Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb je opredeljen v pravilniku o postop-
kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,

d.d., Ljubljana (Ur. l. RS, št. 75/97), po-
drobnejše opredelitve posameznih pojmov
in dokazil iz tega razpisa pa v razpisni do-
kumentaciji.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 237/98 Ob-2529
Mestna občina Ljubljana skladno z

odredbo o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja

javni razpis
o sofinanciranju projektov namenjenih
preprečevanju zasvojenosti in zlorabe

drog v Ljubljani za leto 1998
I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1.
II. Predmet razpisa: sofinanciranje

projektov, ki so namenjeni preprečeva-
nju zasvojenosti in zlorabe drog med
mladimi v Ljubljani v okviru naslednjih
programov:

1. «Vzgojni cilji«
2. «Šola za starše«
3. «Informativna gradiva«
4. «Obravnave za uživalce drog«
Ad1. V okviru programa »Vzgojni cilji bo-

mo sofinancirali naslednje sklope:
A) «Šola-življenje-radost-uspeh« – Sofi-

nancirani bodo projekti za cele razrede (šo-
le), namenjeni spodbujanju zdravega od-
nosa do sebe in okolja v vrtcih, v šolah,
kakor tudi izven njih, ki bodo s tem pripo-
mogli k preprečevanju zasvojenosti in zdra-
vemu življenju.

B) «Svojo bodočnost si krojim sam« –
Sofinancirani bodo projekti, namenjeni
manjšim skupinam učencev in dijakov s po-
sebnimi potrebami, ki jim je šola posebej
pripravljena pomagati pri razvoju njihove
osebnosti.

C) «Od izkušenj do spoznanj« – Sofi-
nancirani bodo projekti za mlade, ki so
naravnani k preprečevanju zasvojenosti in
se izvajajo izven šolskih okvirov. Prednost
bodo imeli projekti, ki bodo zajeli popula-
cijo, ki ni vključena v šolski sistem.

Ad2. V okviru programa »Šola za starše«
bomo sofinancirali projekte, namenjene os-
veščanju, izobraževanju, usposabljanju in
pomoči staršem na področju preprečevanja
zasvojenosti in drugih odklonskosti.

Ad3. V okviru programa »Informativna
gradiva« bomo sofinancirali pripravo in
založbo informativnih gradiv, ki bodo upo-
rabna za starše, vzgojitelje in širšo javnost
v smislu preprečevanja zasvojenosti.

Ad4. V okviru programa »Obravnave za
uživalce drog« bomo sofinancirali projek-
te, namenjene obravnavi in pomoči užival-
cem drog in njihovim svojcem.

III. Orientacijska vrednost razpisanih sred-
stev za sofinanciranje programov prepreče-
vanja zasvojenosti in zlorabe drog med mla-
dimi v Ljubljani je: a) »Vzgojni cilji« – 8 mio
SIT, b) »Šola za starše« – 3 mio SIT, c)
»Informativna gradiva« – 2 mio SIT, d) »Obrav-
nave za uživalce drog« – 2,5 mio SIT.

IV. Pogoji za izbiro sofinanciranja pro-
gramov

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izvajajo razpisane progra-

me s področja preprečevanja zasvojenosti
in delujejo v javnem interesu.

Splošna merila in kriteriji za izbor po-
nudb:

1. Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne prijave na ustreznem
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki bo-
do ustrezale razpisanemu predmetu sku-
paj z zahtevanimi prilogami.

2. Vsak ponudnik mora k prijavi priložiti
reference, ustrezna dokazila o sposobno-
sti ponudnika za izvedbo projekta in nave-
sti sofinancerje projekta.

3. Vsak ponudnik mora navesti ciljno
populacijo, kraj in čas izvedbe ter vrednost
projekta.

V. Rok izvedbe
Projekti v okviru programov »Vzgojni ci-

lji« in »Šola za starše« bodo imeli možnost
nadaljevanja v letu 1999 glede na razpo-
ložljiva sredstva.

VI. Način prijave projektov
Pisne ponudbe, ki morajo biti podpisa-

ne, žigosane in pravilno opremljene, je po-
trebno oddati v zapečateni ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj! – Ponudba: za program
Vzgojni cilji«, oziroma »Ne odpiraj – Po-
nudba: za program Šola za starše!«, oziro-
ma »Ne odpiraj! – Ponudba: za program
Informativna gradiva!«, oziroma »Ne
odpiraj! – Ponudba: za program
»Obravnave za uživalce drog!« in jasno na-
vesti ime in naslov ponudnika.

Ponudbe morajo biti oddane do 12. ure,
dne 4. 6. 1998 ali poslane priporočeno po
pošti do vključno 4. 6. 1998, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Urad za preprečevanje zasvoje-
nosti, Gregorčičeva 7/1, 1000 Ljubljana.

VII. Izid javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

pisno obveščeni v zakonitem roku.
Izbrani izvajalec projekta bo v roku 30

dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi
pogodbe.

VIII. Razpisno dokumentacijo ter vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo
ponudniki v Uradu za preprečevanje zas-
vojenosti, Gregorčičeva 7/1, Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ali po
tel. 223-415.

Mestna občina Ljubljana

Ob-2614

Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi 7. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98)

javni razpis
za programe javnih del v Republiki

Sloveniji za leto 1998
1. Uporabnik je Republiški zavod za za-

poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izbira pro-

gramov in izvajalcev javnih del za obdobje
1. 7. 1998 do 31. 12. 1998.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj – naročnik:

– na razpisu lahko sodelujejo kot na-
ročniki javnih del občine, zveze, društva,
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

La-26
Na podlagi sklepa skupščine z dne 28.

4. 1998, Sora Industrija pohištva,
d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 12, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
do interne razdelitve in notranjega odku-
pa delnic. Javni poziv je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št.1, z dne 9. 1. 1998.

Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju. Javni
poziv za predložitev lastninskih certifika-

tov in potrdil ter vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša za 10 dni od dneva obja-
ve tega poziva o podaljšanju roka za vpis
delnic v Uradnem listu RS.

Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v delovnem času po tel.
061/613-112, pri Marjetki Vidmar.

Sora Industrija pohištva, d.o.o.

Št. 906/98 Ob-2550
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Hmezad Strojna, d.o.o., Ža-

lec, v stečaju, Cesta ob železnici 1, Žalec.
Predmet prodaje:
– 362 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.000 SIT za delnico,
– 38 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 20. 5. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d., Celje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-2552

V skladu s sklepom registra Okrožnega
sodišča v Kopru, opr. št. Srg 98/00172 z
dne 27. 3. 1998 o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic ter v skladu z do-
ločbo 350/1. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) družba IMP
Montaža Koper, d.d., Ulica 15. maja 21,
Koper, obvešča vse svoje upnike, katerih
terjatve do družbe so nastale do dneva ob-
jave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register, da imajo pravico
prijaviti svoje terjatve v zavarovanje, v roku
šestih mesecev od dneva objave tega pozi-
va.

IMP Montaža Koper, d.d.

ustanove, javni zavodi oziroma druge ne-
profitne organizacije ali državne institucije,

– pri organiziranju in izvajanju javnih del
sodelujejo naročniki javnih del, izvajalci in
Republiški zavod za zaposlovanje,

– razpisi programov javnih del v Repub-
liki Sloveniji za drugo polletje leta 1998 je
odprt do uveljavitve novega zakona o za-
poslovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti oziroma najdlje do 31. 12.
1998,

– prednost pri izbiri bodo imeli progra-
mi, prilagojeni strukturi brezposelnih in tisti
programi, ki bodo predstavljali prispevek k
lokalnim razvojnim iniciativam.

4. Merila za izbor: odbor za izbor javnih
del sprejema program javnih del glede na:

– mnenje Območne enote Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje o primernosti
programa javnih del oziroma ciljev, zaradi
katerih se izvajajo programi javnih del;

– javni interes, ki ga izrazi naročnik jav-
nega dela;

– zagotovljene vire financiranja;
– mnenje lokalne skupnosti;
– sredstva namenjena javnim delom v

proračunu Republike Slovenije za leto
1998.

Odpiranje prijav ni javno. Odbor za iz-
bor javnih del obravnava prispele prijave
enkrat mesečno.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa v letu
1998: 2.320,000.000 SIT.

6. Obdobje izvajanja programa: od 1. 7.
1998 do 31. 12. 1998.

7. Rok za prijavo
Prijave na razpis za nove program jav-

nih del zbirajo pristojne Območne enote
Republiškega zavoda za zaposlovanje do
vsakega 15. v mesecu.

Prijave na razpis za podaljšanje progra-
mov javnih del, odobrenih za obdobje od
1. 1. 1998 do 30. 6. 1998, z izpolnjenimi
in potrjenimi prijavnimi obrazci brez prilog
zbirajo pristojne Območne enote Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje do vključ-
no 5. 6. 1998.

8. Razpisno dokumentacijo, prijavne
obrazce in dodatne informacije lahko kan-
didati dobijo na Centralni službi Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje, Ljubljana,
Glinška ulica 12, oziroma na pristojnih Ob-
močnih enotah Republiškega zavoda za za-
poslovanje Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, No-
vo mesto, Sevnica in Velenje.

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana

Ob-2456
Na podlagi sklepa kolegija in uprave

Gradbenega podjetja Radlje, d.d., Radlje
ob Dravi, z dne 15. 4. 1998, objavljamo

javno zbiranje ponudb
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Gradbeno podjetje Radlje, d.d., Mari-
borska c. 40, Radlje ob Dravi, kont. oseba
Ivan Helbl, tel. 0602/71-111.

2. Predmet: storitve.
Navedba vsebine: izdelava komplet-

ne tehnične dokumentacije za izgrad-

njo 20 – stan. objekta, velikosti k + p +
3 + M (PGD, PZI) na lokaciji stan. sose-
ska “Stadion” v Radljah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok izvedbe do-
končanja del: rok za izdelavo projekta ne
more biti daljši od 75 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– predlogi idejnih zasnov,
– cena projekta,
– rok izdelave projekta,
– reference ponudnika,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
Ponudbe morajo vsebovati elemente in

izpolnjevati pogoje, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Gradbeno podjetje Ra-
dlje, d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Ra-
dlje ob Dravi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS z navedbo predmeta na-
ročila / tehnična dokumentacija – 20 stan.
objekta “Stadion”.

6. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega zbiranja oziroma o
izboru izvajalca

Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja
oziroma o izboru izvajalca obveščeni v ro-
ku 14 dni od zadnjega dne oddaje po-
nudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi, v
tajništvu podjetja, tel. 0602/71-111.

Pred dvigom dokumentacije je potreb-
no plačati stroške v višini 5.000 SIT, na
žiro račun: Gradbeno podjetje Radlje, d.d.,
št. 51860-601-13000, kar ponudnik do-
kaže s potrdilom o plačilu.

8. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu naročnika.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-2605
V objavi sklica 3. seje skupščine delniš-

ke družbe Bodočnost, d.d., Maribor, Dal-
matinska ul. 1, Maribor, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 34-35, z dne 8. 5. 1998,
se:

– popravi datum sklica skupščine in pra-
vilno glasi:

... ki bo v ponedeljek, dne 22. 6. 1998
ob 13. uri,

– dopolni dnevni red skupščine z novo
točko dnevnega reda, ki glasi:

7. Imenovanje pooblaščenega revi-
zorja za leto 1998.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
revizor za leto 1998.

– točka dnevnega reda pod zaporedno
št. 7, popravi na 8.

Bodočnost, d.d., Maribor
uprava družbe

Št. 12/98 Ob-2437
Uprava in nadzorni svet družbe Goriška

trgovina in storitve, d.d., Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 19, dopolnjuje na predlog kapi-
talskega sklada pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., kot manjšinskega del-
ničarja dnevni red

3. redne seje skupščine
delničarjev družbe Goriška, trgovina in

storitve, d.d., Nova Gorica,
ki bo 8. 6. 1998 ob 14. uri na sedežu

družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva 19, z
dodatno 5. točko dnevnega reda: razrešitev
člana nadzornega sveta in izvolitev nado-
mestnega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se člana nadzor-
nega sveta Koštial Sašo, dipl. jur., na pod-
lagi podane odstopne izjave. Za nadomest-
nega člana nadzornega sveta se izvoli To-
mažič Franc, dipl. ek.

Ob-2470
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe

7. skupščino
Slip, d.d.,

ki bo 16. junija 1998, ob 18. uri v sejni
sobi na Cigaletovi 9, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1997, po predlogu upra-
ve in z mnenjem nadzornega sveta.

3. Delitev čistega dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in z mnenjem nad-
zornega sveta.

4. Razrešitev prokurista.
Predlog sklepa: razreši se prokurista na

podlagi njegove lastne želje.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi

delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 14. 6. 1998. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 14. 6. 1998.

Do dividende so upravičeni vsi delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan izvedbe
skupščine.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 19. uri, v istem prostoru, ne glede na
sklepčnost.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge vložijo v pisni obliki v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine.

SLIP, d.d.,
uprava družbe

Ob-2471
Na podlagi 13. člena statuta družbe, skli-

cujem

4. skupščino
Sanolabor, d.d.,

ki bo 18. junija 1998, ob 15. uri v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlg uprave, z mne-
njem revizorja in mnenjem nadzornega sve-
ta, se sprejme poročilo o poslovanju za leto
1997.

3. Delitev čistega dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in z mnenjem nad-
zornega sveta:

– 39,826.000 SIT v proste rezerve,
– 92,594.370 SIT v nerazporejen čisti

dobiček.
4. Izplačilo dividend in nagrade upravi.
Predlog sklepa: revalorizirani nerazpo-

rejeni dobiček iz preteklih let se revalorizira
do 31. 12. 1997 in se razporedi:

– delničarjem za dividende v bruto zne-
sku 1.500 SIT na delnico oziroma skupaj v
višini 54,673.500 SIT,

– upravi v višini 1,324.000 SIT.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov za leto 1998 se imenuje revizij-
ska hiša P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 6. 1998. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-

ni. Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 16. 6. 1998.

Sklepčnost na skupščini se ugotavlja na
podlagi vstopnih lističev, ki jih oddajo delni-
čarji ob vhodu v sejno sobo. Delničar lahko
glasuje osebno, po pooblaščencu ali za-
stopniku, na podlagi glasovalnega lističa, ki
ga prejme ob vstopu na skupščino.

Do dividende so upravičeni vsi delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan izvedbe
skupščine. Gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 19. uri, v istem prostoru ne glede
na sklepčnost.

Sanolabor, d.d.,
direktor družbe

Št. 63/98 Ob-2472

Na podlagi 40. člena statuta družbe
Zdravilišče Atomske Toplice, d.d., uprava
družbe sklicuje

2. sejo skupščine,

ki bo dne 18. 6. 1998 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe v Podčetrtku,
Zdraviliška cesta 24.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1997 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto 1997 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ter mnenjem revizijske družbe za
leto 1997.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček
poslovnega leta v višini 20,927.275 SIT os-
tane nerazporejen.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog skepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Amon Stankota.

Skupščina izvoli novega člana nadzorne-
ga sveta mag. Groff Marijana.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Prelog – Simam Revizija
in drugi k.d., Ptuj.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Zdravilišče Atomske Toplice, d.d.
direktor

Ob-2432
Na podlagi 7.4. točke statuta delniške

družbe Terme Čatež, d.d., uprava Term Ča-
tež, d.d., sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež, d.d.,
ki bo v sredo 17. 6. 1998 ob 15. uri na

sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
Brežice, v veliki konferenčni dvorani hotela
Terme.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa

skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Poročilo o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju v letu 1997.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Term Čatež, d.d., v letu
1998 se imenuje revizorska hiša Deloitte &
Touche.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni oz. najkasneje dve uri pred
sejo skupščine.

Terme Čatež, d.d.,
uprava

Ob-2411
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe Komet Konfekcija Metlika, d.d.,
uprava sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Komet Konfekcija

Metlika, d.d.,
ki bo 18. junija 1998 ob 15. uri v sejni

sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, imenuje dva prešteval-
ca glasov in notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju družbe za leto
1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme naslednjo delitev čistega dobič-
ka za leto 1997 v znesku 22,868.310,74
SIT:

– za dividende 13,528.830 SIT,
– ostane nerazporejen 9,339.480,74

SIT.
Dividenda v višini 30 SIT bruto na delni-

co pripada vsem delničarjem, vpisanim v
delniško knjigo na dan 31. 5. 1998, in se
izplača v roku 30 dni od dneva sprejema
sklepa na skupščini.

4. Umik delnic po določbah 356. člena
ZGD

Predlog sklepa: družba umakne 49.039
pridobljenih delnic razreda G s skupno no-
minalno vrednostjo 49,039.000 SIT.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina sprejme predloženi sklep

o uskladitvi dejavnosti družbe (2. člen statu-
ta) s standardno klasifikacijo dejavnosti.

b) Skupščina sprejme predloženi sklep
o načinu oblikovanja sklada lastnih delnic.

c) Skupščina sprejme predloženi sklep o
uskladitvi 6. člena statuta delniške družbe.

d) Črtajo se členi statuta števika 14, 15,
16, 17.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: iz presežka rezerv nad

zakonskimi se oblikuje sklad za lastne delni-
ce v višini 45,000.000 SIT. Kriterije za pri-
dobitev lastnih delnic in sistem nadzora nad
transakcijami s temi delnicami sprejme nad-
zorni svet.

7. Sejnine za člane nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina določa višino

sejnin za člane nadzornega sveta, in sicer:
– za predsednika 30.000 SIT bruto,
– za člana 20.000 SIT bruto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu,
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure. Delničar lahko glasuje na
skupščini le, če je udeležbo na skupščini
pisno prijavil upravi družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Če bo sklic skupšči-
ne neuspešen, bo ponovno zasedanje 9. 7.
1998 ob 15. uri.

Komet Konfekcija Metlika, d.d.,
predsednik uprave

Ob-2412
Na podlagi 37. člena statuta Transavto

Postojna, podjetje za prevoz blaga v javnem
cestnem prometu, d.d, Postojna, Tržaška

61 in zakona o gospodarskih družbah, za-
časna uprava – direktor sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Transavto Postojna,

d.d.,
ki bo v soboto, 20. junija 1998, s pričet-

kom ob 10. uri v prostorih Hotela Jama,
Jamska cesta 28, Postojna.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se ugotovi
sklepčnost, izvoli predsednika skupščine,
preštevalce glasov in zapisnikarja.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in nadzornega sveta se sprejme po-
slovnik o delu skupščine v predloženem be-
sedilu.

3. Seznanitev s poročilom o poteku last-
ninske preobrazbe podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se skupščina
seznani s poročilom uprave o poteku last-
ninske preobrazbe podjetja v predlaganem
besedilu.

4. Seznanitev o poslovanju po letih za
obdobje od leta 1993 do leta 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se skupščina
seznani z že sprejetimi letnimi poročili (za-
ključni računi in poslovna poročila) za ob-
dobje od leta 1993 do leta 1996.

5. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta sprejme
skupščina letno poročilo uprave o poslova-
nju za leto 1997 s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizorja v pred-
loženem besedilu.

6. Sklep o pokrivanju izgube po letih za
obdobje od leta 1993 do leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta sprejme
skupščina sklep o pokrivanju ugotovljene
izgube po letih za obdobje od leta 1993 do
leta 1997 iz rezerv in njihove revalorizacije
v predloženem besedilu.

7. Razširitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina ugotavlja, da
je članom začasnega nadzornega sveta pre-
nehal mandat, zato se jih razreši in izvolijo
se člani nadzornega sveta v skladu s pred-
logom začasnega nadzornega sveta v pred-
loženem besedilu.

Skupščina se seznani z izvoljenima čla-
noma nadzornega sveta kot predstavnika
zaposlenih delavcev.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep o ime-
novanju revizorja v predloženem besedilu.

9. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se sprejme
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sklep o določitvi nagrade za člane nadzor-
nega sveta v predloženem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino 1/2 ure pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po
potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumen-
tom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne prdloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na večino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Transavto Postojna, d.d.,

začasna uprava – direktor

Št. 68 Ob-2415
Uprava družbe vabi delničarje, na podla-

gi 7.6. točke statuta družbe, na

3. sejo skupščine
Inspect, d.d., Ljubljana,

ki je skicana dne 18. junija 1998 ob 11.
uri, na sedežu družbe, Jakšičeva 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
ter izvoli predsednik skupščine, dva prešte-
valca glasov in notar, ki vodi zapisnik skupš-
čine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1997.
4. Predlog uprave za prodajo lastnih del-

nic zaposlenim.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave za prodajo lastnih delnic zaposle-
nim.

5. Odločanje o delitvi dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagnai

revizor.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeleženci se prijavijo uro pred začet-

kom zasedanja na sedežu družbe, kjer se
vpišejo v seznam prisotnosti in prevzamejo
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu
oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in
dokazilom o lastništvu delnic.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno dati v hrambo na sedežu delniš-
ke družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred njenim za-
sedanjem v pisni obliki. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka
pol ure. Takrat je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Gradivo za skupščino in celoviti predlogi
sklepov so na vpogled na sedežu družbe pri
Miji Verčič vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Inspect, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 059-98 Ob-2416
Na podlagi 28. člena statuta delniške

družbe Elektra Maribor, Kočevarjeva 11 in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah, uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Elektra Maribor,

ki bo v petek, 19. 6. 1998 ob 17. uri, v
prostorih uprave družbe Elektra, d.d., v Ko-
čevarjevi ulici 11, v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsedujoči ugotovi

sklepčnost na podlagi predhodnih prijav in
liste prisotnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine: predsednik skupščine Ivan
Terzič, dve preštevalki glasov Jelka Toma-
žič in Silva Kiš, seji prisostvuje vabljeni no-
tar Stanislav Bohinc.

3. Poročilo o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: sprejme se poročilo o po-
slovanju za leto 1997.

4. Razporeditev nerazporejenega dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: sprejme se predlagana raz-
poreditev dobička za leto 1997.

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagnai višini.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica

podajo predloge za dopolnitev dnevnega
reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi
so lahko le v pisni obliki in razumno uteme-
ljeni.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pred-
ložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Kočevarjevi ulici 11, v tajništvu od 18.
5. 1998 do 19. 6. 1998, med delovniki od
7. do 9. ure, kontaktna oseba je Jelka To-
mažič.

Elektra, d.d., Maribor
uprava

Ob-2417
Na podlagi statuta Poteza, borzno po-

sredniška družba, d.d., Ljubljana, sklicu-
jemo

6. sejo skupščine
delniške družbe Poteza,

ki bo dne 17. 6. 1997 ob 15. uri, v
poslovnih prostorih Poteza, d.d., Dunajska
22, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
2. Obravnava letnega poročila o poslo-

vanju družbe za leto 1997, mnenje nadzor-
nega sveta in obravnava revizijskega poro-
čila za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 in revidirani finančni izkazi za leto
1997.

3. Predlog uprave o delitvi čistega do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 1997 v višini 108,421.197,30 SIT se
razporedi kot sledi: 32,400.000 SIT se raz-
poredi v rezerve 76,031.297,30 SIT pa os-
tane nerazporejeno.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
družba Constantia, d.o.o., Ljubljana.

5. Poslovna politika družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna po-

litika družbe za leto 1998.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Pravico do sodelovanja imajo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi Poteza, d.d.,
na dan 30. 5. 1998.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednje načine:
  1. Z osebno udeležbo.
  2. S pooblastilom. Pooblastilo mora

biti pisno in vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblasti-
lo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 18. 6. 1997 ob 15. uri, v istih pro-
storih.

Poteza, d.d.,
uprava družbe

Ob-2551
Na podlagi 18. člena statuta Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, upravni odbor
banke skicuje

12. sejo zbora banke,
ki bo v četrtek, 18. junija 1998 ob 12.

uri, v prostorih Galerije likovnih umetnosti v
Slovenj Gradcu, Glavni trg 24.
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Za sejo zbora banke predlaga upravni
odbor naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora, sprejem dnevnega re-
da, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlagani dnevni red in potrdi delovna tele-
sa v predlaganem sestavu ter imenuje no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke s finančnim rezulta-
tom za leto 1997.

2.1. Poslovno poročilo in letni obračun
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, banč-
ne skupine Nove ljubljanske banke za leto
1997 s predlogom razporeditve dobička.

Predlog sklepa: sprejmeta se poslovno
poročilo in letni obračun Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine No-
ve ljubljanske banke s predlaganimi sklepi
razporeditve dobička za leto 1997.

2.2. Poročilo o opravljenem revidiranju
računovodskih izkazov Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine No-
ve ljubljanske banke za leto 1997 z mne-
njem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo o opravljenem revidranju računovod-
skih izkazov Koroške banke, d.d., Slovenj
Gradec, bančne skupine Nove ljubljanske
banke za leto 1997 z mnenjem pooblašče-
nega revizorja.

2.3. Poročilo nadzornega odbora Koroš-
ke banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove ljubljanske banke.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega odbora banke.

2.4. Predlog ugotovitvenega sklepa o
neto dolžnikih banke v letu 1997.

Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja,
da med člani upravnega in nadzornega od-
bora banke niso predstavniki neto dolžnikov
banke.

3. Predlog sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala Koroške banke, d.d., Slovenj
Gradec, bančne skupine Nove ljubljanske
banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala
banke od 1. do 5. točke.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove ljubljanske banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
spremembe in dopolnitve statuta banke.

5. Poslovni in finančni plan Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove ljubljanske banke za obdobje od leta
1998 do 2000.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
slovni in finančni plan Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove ljub-
ljanske banke za obdobje od leta 1998 do
2000.

6. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov banke za le-
to 1998.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlagano revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov banke za leto 1998.

Zbora banke se lahko udeležijo vsi delni-
čarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
banke najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra banke in ostanejo vpisani do konca seje.

Vsaka redna delnica s pravico do glasova-
nja daje v zboru 1 glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku. Skupni zastopnik vse delni-
čarjev ne more imeti več kot 5% glasov
delničarjev.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na zboru po pošti, oddali pa ga
bodo pred sejo zbora. Udeležence zbora
prosimo, da zaradi točnosti pričetka zbora
ter predhodne evidence o udeležbi, oddajo
pooblastilo za udeležbo na zboru v prosto-
rih, kjer bo zbor potekal že od 11. ure dalje.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled vsem delničarjem pet delovnih dni
pred sejo zbora banke na sedežu Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove ljubljanske banke v Slovenj Grad-
cu, Glavni trg 30, tajništvo.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne,
to je 18. junija 1998 ob 13. uri v istih pro-
storih. Zbor bo takrat veljavno odločal ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
Bančna skupina Nove ljubljanske

banke
upravni odbor

Ob-2611
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7/3 statuta CTJ, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava

3. skupščino
delniške družbe CTJ, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 24. junija 1998 ob 10. uri v
sobi I, na sedežu družbe CTJ, d.d., Ljublja-
na, Vilharjeva 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, tričlansko verifikacij-
sko komisijo ter imenuje notarja po predlo-
gu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1997
z mnenjem nadzornega sveta.

3. Predlog razdelitve nerazporejenega
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
delitve nerazporejenega dobička v predla-
ganem besedilu predloga uprave in z mne-
njem nadzornega sveta:

a) 5,119.200 SIT nerazporejenega či-
stega dobička iz prejšnjih let, se na dan 1.
1. 1998 razporedi v rezerve družbe (10% –
355. člen ZGD),

b) del čistega dobička, ustvarjenega v
letu 1997 (dobiček tekočega leta) v znesku
2,322.140 SIT se nameni delničarjem v ob-
liki dividend. Za dividende se izplača 47 SIT
bruto za delnico,

c) del nerazporejenega čistega dobička
iz prejšnjih let (1,757.800 SIT) in del čiste-
ga dobička, ustvarjenega v letu 1997
(592.860 SIT) predstavlja 2,350.660 SIT,

d) za sklad lastnih delnic je bilo v letu
1997 porabljenih 754.200 SIT. S tem se

nerazporejeni dobiček v višini 2,350.660
SIT zmanjša na 1,596.460 SIT,

e) za leto 1998 oblikujemo sklad lastnih
delnic v višini 1,500.000 SIT za nakup last-
nih delnic iz nerazporejenega dobička,

96.460 SIT ostane nerazporejenega do-
bička.

Družba izplača dividende delničarjem, ki
so na dan 31. 12. 1997 vpisani v delniško
knjigo kot imetniki delnic. Dividende se izpla-
ča v roku 45 dni od dneva sprejetja sklepa
skupščine. Upravičenci morajo v tem roku
posredovati podatke o žiro ali tekočem raču-
nu ali hranilni knjižici ter davčno številko.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe CTJ, d.d., Ljubljana, od dneva obja-
ve dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine vsak delovnik med 9. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji sami ali njihovi pooblaščenci. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec mora svojo
udeležbo na skupščini najaviti najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obli-
ki na sedežu CTJ, d.d., Ljubljana.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za eno uro, po tem
času (ob 11. uri) pa bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.

CTJ, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-2418
Na podlagi 7.3. člena statuta LTH Škofja

Loka, d.d., Kidričeva 66, uprava sklicuje

3. skupščino delničarjev
LTH Škofja Loka, d.d.,

ki bo v četrtek, 18. junija 1998 ob 13.
uri, na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidriče-
va 66 in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine po predlogu uprave.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine, dva preštevalca glasov in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka po predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo o poslovanju družbe za leto 1997.

3. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa uprave: dobiček družbe

ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorske družbe za leto

1998.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 1998 skupščina
imenuje družbo po predlogu uprave.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju,
vsak delovnik med 9. in 12. uro, v času od
20. maja do vključno 18. junija 1998.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in od-
dani v 7 dneh po objavi tega sklica v tajniš-
tvu uprave družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
so vpisani v knjigo delničarjev na dan 15. 5.
1998 in katerih prijava udeležbe na skupš-
čini je prispela na sedež družbe 3 dni pred
skupščino.

Prijavi mora biti priloženo potrdilo o last-
ništvu delnic, pooblaščenci morajo predlo-
žiti pisna pooblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 13.30 z istim dnevnim redom.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LTH Škofja Loka, d.d.,
uprava

Ob-2419
Na podlagi 46. in 47. člena statuta To-

varne arom in eteričnih olj, d.d., Celje, Škof-
ja vas 39, Celje, sklicuje uprava

3. redno sejo skupščine
Etol, d.d., Celje,

ki bo dne 19. junija 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe v Škofji vasi 39, Celje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov

skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapi-

snika.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in ime-
nuje notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Pregled realizacije sklepov 2. seje
skupščine z dne 23. 5. 1997.

Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 2. red-
ne seje skupščine Etol, d.d., z dne 23. 5.
1997 in vzame na znanje realizacija sklepov.

4. Poslovno poročilo za leto 1997 in us-
meritev za leto 1998.

Predlog sklepa: potrdi se poslovno po-
ročilo družbe Etol, d.d., za leto 1997.

5. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za leto 1997, v viši-
ni 263,455.721 SIT, in sicer:

– za dividende – 210,761.100 SIT,
– za nagrade upravi in nadzornemu sve-

tu – 8,889.456 SIT,
– na nerazporejeni dobiček –

43,805.165 SIT,
– bruto dividenda znaša – 767,80 SIT.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-

kom delnic.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni ka-

pital delniške družbe z umikom 14.000 del-
nic v nominalni vrednosti 140,000.000 SIT,
ker ima družba prevelik osnovni kapital gle-
de na obseg poslov.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe Etol, d.d.,
Celje.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo se ime-

nuje P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.
Opomba
Predlagatelja sklepov za skupščino sta

nadzorni svet in direktor družbe.
Udeležba na skupščini
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
dne 15. 6. 1998.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno dostaviti na sedež delniške
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine Vuk Ireni. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti udeležbo na
skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine (do vključno
16. 6. 1998).

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred za-
četkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaš-
čencev ter prevzamejo glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Predlogi sklepov, spremembe statuta in
obrazložitev posameznih točk dnevnega re-
da so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Etol, d.d., v splošno kadrovskem
oddelku, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogi sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri v istem pro-
storu. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Delitev dividend
Upravičenci do dividend so delničarji,

vpisani v delniški knjigi pri Klirinško-depotni
družbi na dan 22. 6. 1998

Etol, d.d., Celje
direktor

Ob-2420

Na podlagi 7. člena statuta družbe Veta
Tovarna tapet, d.d., Vevška c. 52, Ljubljana
in 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino
družbe Veta, d.d.,

ki bo 18. junija 1998 ob 12. uri v prosto-
rih družbe (atelje) na Vevški c. 52.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,

izvoli predlagani predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov ter potrdi notar.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja.

3. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996 ter odloča-
nje o pokrivanju izgube za leto 1993 ter
razporeditvi dobička za leto 1994, 1995 in
1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju za leto 1993, 1994,
1995 in 1996 ter sklep o pokrivanju izgube
za leto 1993 in razporeditvi dobička za leta
1994, 1995 in 1996.

4. Poslovanje v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju za leto 1997 in razporeditev do-
bička za leto 1997.

5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
razrešitvi začasnega nadzornega sveta in iz-
volitev novega nadzornega sveta.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta.

7. Imenovanje rezvizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družba za
leto 1998.

Skupščine se udeležijo delničarji oseb-
no ali po svojih pooblaščencih oziroma za-
konitih zastopnikih.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno seja z istim delovnim
redom eno uro kasneje ne glede na število
prisotnih glasov.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine.

Veta, d.d.,
začasna uprava

Št. 800163 Ob-2421
Na podlagi 9. člena poslovnika o delu

skupščine delniške družbe z dne 19. 12.
1996 uprava sklicuje

3. sejo skupščine družbe
Inplet pletiva, d.d.,

ki bo dne 29. 6. 1998, ob 13. uri, v
sejni sobi Inplet pletiva, d.d., Sevnica, Dol-
nje Brezovo 34, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje preštevalca glasov
in določitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlagan pred-
sednik skupščine, imenujeta se preštevalca
glasov in notar.

2. Letno poročilo uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997.
3. Predlog delitve čistega dobička za le-

to 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

predlog o delitvi čistega dobička za leto
1997.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

revizor za leto 1998.
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5. Predlog spremembe statuta delniške
družbe Inplet pletiva, d.d., Dolnje Brezovo
34, Sevnica.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta delniške družbe.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se razrešitev

člana nadzornega sveta.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se član nadzor-

nega sveta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Dolnje Brezovo 34, Sevnica, in si-
cer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki bodo vpi-
sani v delniški knjigi.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki družbi pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, to je vključno
do 23. 6. 1998. Pooblaščenci morajo k
prijavi za udeležbo priložiti tudi pooblastila,
če le-ta niso shranjena pri družbi.

Delničarji lahko svoje obrazložene nas-
protne predloge ali dopolnilne predloge k
dnevnemu redu vložijo v 7 dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 13.30
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Inplet pletiva, d.d., Sevnica
uprava družbe

Št. 60/98 Ob-2422
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasa-
derstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring,
s sedežem v Mariboru, Prešernova 26a,
uprava in predsednik nadzornega sveta skli-
cujeta

2. redno skupščino
ki bo v sredo, 17. 6. 1998, ob 15. uri, v

prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila in revizor-

skega poročila za poslovno leto 1997.
4. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-

nega dobička za obdobje 1993–1996 in
pokrivanje izgube leta 1997.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 1. točki: izvolijo se or-
gani skupščine v predlagani sestavi.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 2. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 3. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo uprave o poslo-
vanju družbe in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o deli-
tvi nerazporejenega dobička za obdobje
1993–1996 in pokrivanje izgube leta 1997.

Predlog sklepa k 5. točki: imenuje se
revizorska družba Auditor, d.o.o., za revizi-
jo računovodskih izkazov družbe za leto
1998.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica v tajništvu organov upravljanja na se-
dežu družbe v Mariboru, Prešernova 26a.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic oznake A, B, C in D, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in vsebovati splošne podatke
(za fizične osebe ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca in firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja).

Zaradi lažje operativne izvedbe skupšči-
ne prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavi-
jo tri dni pred sejo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna bo po-
novno zasedanje istega dne ob 15.30 v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Slikar, d.d., Maribor

uprava

Št. 48 Ob-2423
Na podlagi določil zakona o gospodar-

skih družbah in statuta družbe sklicujem

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,

družba za varovanje premoženja, d.d.,
Mengeš,

ki bo v Domžalah, Kopališka 4, v sejni
sobi Športne zveze Domžale v torek 16. 6.
1998 ob 7.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave. Za sestavo notarskega za-
pisnika skupščine se imenuje vabljeni no-
tar.

2. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.

Predlog sklepa: spremeni se besedilo
tretjega odstavka 1. člena, tako da odslej

glasi: “Sedež družbe je v Preserjah pri Ra-
domljah. Natančnejši naslov družbe v okviru
njenega sedeža s sklepom določa direktor.
Ob sprejemu te spremembe statuta se na-
tančnejši naslov glasi: Pelechova 15”.

3. Potrditev letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta, oboje v bese-
dilu, ki je priloga k temu sklepu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček, ki ga je
ustvarila družba v letu 1997, ki je z letnim
poročilom ugotovljen v višini 1,651.000
SIT, se v celoti razporedi v rezerve.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji se skupščine udeležijo oseb-

no ali pa z udeležbo na skupščini in za gla-
sovanje pooblastijo drugega delničarja ali
tretjo osebo. Pooblaščenec mora predložiti
pismeno pooblastilo.

Besedilo letnega poročila in mnenja nad-
zornega sveta je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak dan v delovnem času.

Varnost Mengeš, d.d.,
direktor

Ob-2424
Na podlagi statuta delniške družbe zača-

sna uprava sklicuje

1. redno skupščino
Tekstilna Medvode, Industrija

tehničnega tekstila, d.d., Barletova c.
4, Medvode,

ki bo 17. 6. 1998 ob 14. uri v sejni sobi
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev 1. skupščine delniške druž-
be, ugotovitev sklepčnosti, potrditev notarja
in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina imenuje notarja predse-
dujočega skupščine, dva preštevalca gla-
sov in zapisnikarja.

2. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja družbe Tekstilna
Medvode, Industrija tehničnega tekstila, d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina sprejme poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja družbe Tekstilna Medvode, Indu-
strija tehničnega tekstila, d.d.

3. Seznanitev s poslovanjem v letu 1997
in sprejem poslovnega poročila z rezultati
poslovanja za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se skupščina seznani s poslova-
njem v letu 1997 ter sprejme poslovno po-
ročilo z rezultati poslovanja za leto 1997, v
predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina imenuje za re-
vidiranje računovodskih izkazov za leto
1998 predlagano revizijsko družbo.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina imenuje pred-
lagane člane nadzornega sveta – predstav-
nike delničarjev.
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6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina določi sejnine za člane
nadzornega sveta in za predsednika nad-
zornega sveta, v predlagani obliki.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu druž-
be v Medvodah, Barletova c. 4, vsak delov-
ni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden po objavi sklica
skupščine podajo družbi predloge za do-
polnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in razumno utemeljeni. Družba bo ostale
delničarje seznanila o teh predlogih.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo začasni upravi
družbe svojo udeležbo. Pooblaščenci mo-
rajo s prijavo za udeležbo poslati tudi poob-
lastilo. Kot datum prijave šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, o 1. točki se glasuje z dviga-
njem rok, o ostalih pa z glasovalnimi lističi,
ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer zaseda skupščina. Sklepe sprej-
mejo delničarji navadnih delnic oznake A, B
in G z navadno večino oddanih glasov. Vsa-
ka delnica daje delničarju en glas. Glasova-
nje je osebno, po pooblaščencu ali zastop-
niku. Pooblastilo mora biti pisno, z navedbo
podatkov, kot to določa zakon.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence, da se javijo ob od-
prtju prostora, kjer bo zasedala skupščina.
Udeleženci se morajo identificirati, podpi-
sati seznam udeležencev in prevzeti glasov-
nice.

Vljudno vabljeni.
Tekstilna Medvode,

Industrija tehničnega tekstila, d.d.,
začasna uprava

Št. 1323 Ob-2425
Na podlagi 34. člena statuta družbe in

drugega odstavka 283. člena ZGD sklicuje
uprava

3. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto,

d.d., Novo mesto, Gubčeva 15,
ki bo v torek, 23. 6. 1998, ob 12. uri, v

sejni dvorani PE »Vrtnarstvo in hortikultura«
v Novem mestu, Smrečnikova 45.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar za sestavo notarskega zapisnika.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skup-
ščina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnega

poročila uprave za leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske
hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju druž-
be v letu 1997 z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizijske hiše.

5. Delitev dobička po zaključnem raču-
nu za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička za leto 1997.

6. Imenovanje revizorja za 1998 leto.
Predlog sklepa: za revizijski pregled

poslovanja v letu 1998 se imenuje revizij-
ska hiša EPIS, d.o.o. iz Celja.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo me-
sto, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloga sklepov pod 1. in 3. točko sta

pripravila uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov pod 4. in 5. točko je

pripravila uprava, nadzorni svet pa je podal
mnenje.

Predlog sklepa pod 6. točko je pripravil
nadzorni svet.

Predlog sklepa pod 7. točko je pripravila
uprava.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, če pisno
prijavijo, osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino vsaj pol ure pred začet-
kom seje prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom v
sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču, dipl. ek.,
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda ali predloge glede
dnevnega reda, za katere žele, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-

rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo
Novo mesto, d.d.

uprava

Ob-2426

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
družbe Almira, d.d., Radovljica, Jalnova ce-
sta 2, na podlagi statuta družbe in zakona o
gospodarskih družbah sklicujeta

1. skupščino
delničarjev družbe Almira, d.d.

Skupščina bo v ponedeljek, 15. 6.
1998, ob 13. uri, na sedežu družbe v Ra-
dovljici, Jalnova cesta 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov ter potrdi notarja za sestavo notarskega
zapisa.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine po predlogu zača-
sne uprave.

4. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

5. Letno poročilo za leto 1997 in sezna-
nitev z mnenjem začasnega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: 1. skupščina sprejme
letno poročilo za leto 1997 po predlogu
začasne uprave.

6. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: družba po predlogu za-

časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta pokriva izgubo v naslednjih letih, v breme
bodočih prihodkov.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) Skupščina razreši člane začasnega

nadzornega sveta zaradi poteka mandata.
b) Skupščina izvoli naslednje člane nad-

zornega sveta kot predstavnike delničarjev:
Milan Hudobivnik, Milan Pohar, Helena Jan-
ša, Niko Zupan.

Predstavnik sveta delavcev seznani
skupščino z imenovanjem dveh članov nad-
zornega sveta kot predstavnikov delavcev.

8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o sejnini članov nadzornega sveta v viši-
ni, kot jo predlagata začasna uprava in za-
časni nadzorni svet, in sicer za predsednika
20.000 SIT in člane 10.000 SIT.

9. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1998 skupščina imenuje P & S.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in gradivo.
Delničar se lahko skupščine udeleži

osebno ali za udeležbo na skupščini poob-
lasti drugo osebo.

Pooblastilo mora biti pisno in v skladu z
zakoni.
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Pozivamo delničarje, da svojo udeležbo,
zaradi lažje izvedbe skupščine, pisno prija-
vijo vsaj 3 dni pred skupščino.

Letno poročilo za leto 1997, predlog
poslovnika o delu skupščine in ostalo gradi-
vo za skupščino so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

Sklepčnost
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, se skupščina ponovno sestane
istega dne, eno uro po prvem sklicu (drugi
sklic).

Ob drugem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Almira, d.d.
začasna uprava

Št. 34/98 Ob-2427
Na podlagi 43. člena statuta TIM, Tovar-

na izolacijskega materiala, d.d., Laško, skli-
cuje uprava družbe

3. redno zasedanje skupščine
družbe TIM Laško, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 15. junija 1998, ob
12. uri, v dvorani Kulturnega centra Laško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:

1. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

2. Imenujejo se organi skupščine v
predlagani sestavi.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe TIM Laško, d.d. za
leto 1997 v vsebini, kot ga je predlagala
uprava in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

3. Predlog delitve čistega dobička iz po-
slovnega leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička.

Osnova za delitev je ustvarjen čisti dobi-
ček v letu 1997 v višini 183,385.040,13 SIT.

Čisti dobiček se deli:
– za izplačilo dividend 59,463.950 SIT,
– za rezerve 60,421.090,13 SIT,
– za nagrado upravi 2,000.000 SIT,
– za nagrado članom nadzornega sveta

1,500.000 SIT – v enakih deležih na člana,
– na nerazporejen dobiček 60,000.000

SIT.
Bruto dividenda znaša 65 SIT na delnico.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so

na dan sklica skupščine, to je 15. 5. 1998,
vpisani v delniško knjigo družbe.

Dividende se izplačajo v 60 dneh od
sprejetja sklepa na skupščini.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe TIM

Laško, d.d., za poslovno leto 1998, se ime-
nuje revizijska družba Abeceda, d.o.o. iz
Celja.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, razen pri 4. točki dnevnega reda,
kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 12. 6. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe TIM Laško, d.d. in najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno, s
priporočeno poštno pošiljko, prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti pisno poob-
lastilo.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež podjetja in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do 12. 6. 1998.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še z izpiskom iz
sodnega registra.

Glavni direktor in člani nadzornega sveta
se skupščine lahko udeležijo tudi če niso
delničarji in ne glede na predhodno prijavo
udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 15. 5. 1998 dalje v tajništvu
uprave na sedežu družbe TIM Laško, d.d.,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri toč-
ki 1, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se spreje-
majo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in o njih obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

TIM Laško, d.d.
uprava družbe

Št. 64/98 Ob-2428
Začasna uprava družbe PPC Gorenjski se-

jem, poslovno prireditveni center Kranj, d.d.,
Stara cesta 25, Kranj, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe PPC Gorenjski sejem, Kranj,

d.d.
Začasna uprava sklicuje sejo skupščine

v prostorih družbe PPC Gorenjski sejem
Kranj, d.d., Stara cesta 25, Kranj, ki bo
17. 6. 1998, s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje se predsedujočega
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
karja in notarja.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

4. Seznanitev s poročilom o poslovanju
podjetja za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1993, 1994,
1995 in 1996.

5. Sprejem načina delitve rezultatov de-
litve dobička/pokrivanje izgub poslovanja v
letih 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička/predlagano pokritje izgube
na podlagi predloga začasne uprave in mne-
nja začasnega nadzornega sveta.

6. Informacija o revidiranem poročilu o
poslovanju v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se informacijo
o poslovanju za leto 1997 skupaj s poroči-
lom revizijske družbe in mnenjem začasne-
ga nadzornega sveta.

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

8. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 1998 se imenuje re-
vizorsko družbo Podboršek, k.d.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvolijo: Nataša Mahne, Marjan
Dovč in Darka Rozman.

10. Določitev sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 11. do 13. ure, od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
podajo pisne predloge za dopolnitev dnev-
nega reda oziroma nasprotne predloge.
Predlogi so lahko le v pisni obliki in razum-
no utemeljeni.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pred-
ložijo pooblastilo za zastopanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.

PPC Gorenjski sejem, Kranj, d.d.
uprava
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Št. 3-47/98 Ob-2429
Uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe TVP Vzmetni inženiring, d.d.,

ki bo v petek, 19. 6. 1998, ob 15. uri, v
prostorih družbe Formin 39/d, Gorišnica, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje se predsednika skup-
ščine in dva preštevalca glasov, kot je pred-
log uprave.

2. Obravnava in sprejetje poslovnega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave sprej-
me skupščina poslovno poročilo za leto
1997.

3. Predlog razporeditve in uprabe do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme sklep, da ostane dobi-
ček iz leta 1997 nerazdeljen.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do tri dni pred skupščino, upravi druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.

TVP, d.d.
uprava

Št. 401 Ob-2430
Na podlagi 8. člena statuta družbe He-

lios, Sestavljeno podjetje za kapitalske na-
ložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, 18. junija 1998, ob 15.
uri, v prostorih družbe na Ljubljanski cesti
110a, Domžale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenuje se preštevalec glasov
in notar.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

5. Sprejem sklepa o udeležbi uprave in
nadzornega sveta na dobičku.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ude-
ležbi uprave in nadzornega sveta na dobičku.

6. Sprejem sklepa o spremembi nagrade
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
določitvi nagrade članom nadzornega sveta
v predlagani obliki.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družba.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine 18. 6. 1998, ob 16. uri, na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju skup-
ščine se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.

uprava

Št. 170/98 Ob-2431
Na podlagi 27. člena statuta delniške

družbe SGP Posavje Sevnica in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
začasna uprava družbe sklicuje

I. sejo skupščine
delniške družbe SGP Posavje Sevnica,

d.d.,
ki bo v sredo, 24. 6. 1998, ob 12. uri, v

sejni sobi uprave družbe Trg svobode 11,
Sevnica.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov. Na seji bo navzoč notar Alojz Vidic, ki
ga je povabila uprava.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Sprejem poročila začasne uprave
družbe o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se v vednost
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 in 1996 ter sprejem poslov-
nega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se skupščina seznani s poslovnimi
rezultati za obdobje 1993–1996 in sprej-
me poslovno poročilo o poslovanju za leto
1997.

5. Izvolitev novega nadzornega sveta v
sestavi treh članov, ki zastopajo interese
delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolijo trije člani nove-
ga nadzornega sveta.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se višina sejnine
članov nadzornega sveta:

– predsedniku nadzornega sveta po
40.000 SIT neto in

– po vsakem članu nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto,

s tem, da se revalorizira z rastjo drobno-
prodajnih cen.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja družbe se imenuje Boniteta, Družba
za revizijo, podjetništvo in poslovno sveto-
vanje, d.o.o.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanje na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti pisno ali s
priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe.

Pozivamo udeležence, da se pred skupš-
čino prijavijo v sprejemni pisarni, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost na skupščini.
Delničarji se morajo pred sejo skupščine
izkazati z osebnim dokumentom, poobla-
ščeni pa z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovnik od 8. do 12. ure, od
dneva objave do seje skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji morajo morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni družabniki, pisno sporočiti
upravi v enem tednu po objavi.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, je nak-
nadna seja skupščine istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odlo-
čala ne glede na število prisotnih delničar-
jev.

SGP Posavje Sevnica, d.d.
začasna uprava

Št. 27/98 Ob-2433
Na podlagi 7. člena statuta delniške

družbe Mura, European Fashion Design,
Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota,
Plese 2, uprava družbe Mura, d.d., vabi
delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Mura, d.d.,

ki bo v sredo, dne 17. 6. 1998 ob 13.
uri v sejni sobi upravne stavbe Mure, d.d.,
Plese 2, Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine in imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe Mura za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju družbe Mura za leto 1997.
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3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe Mura za leto 1997 v višini
369,581.543,69 SIT v celoti razporedi v
rezerve družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu Predsednika uprave
delniške družbe od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega  reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Mura, d.d., Murska Sobota
predsednik uprave

Št. 02/5 Ob-2434
Na podlagi 30. člena statuta SPL – druž-

be pooblaščenke, d.d., vabi začasna upra-
va SPL – družbe pooblaščenke, d.d., Ljub-
ljana, Kersnikova 6, delničarje na

1. sejo skupščine
SPL – družbe pooblaščenke, d.d.,

Ljubljana, Kersnikova 6,
ki bo v četrtek 18. junija 1998, ob 12.

uri, v sejni sobi družbe SPL, d.d., Topniška
58, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, da je skupščina sklepčna in da lahko
zaseda.

Začasna uprava predstavi skupščini iz-
branega notarja.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se za predsednika skupščine izvoli
Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa
Boža Podkrajšek in Darja Pugelj.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta SPL – družbe poobla-
ščenke, d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in oblikovanje rezerv.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
oblikujejo rezerve v predlagani višini.

5. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic v predlaganem besedilu.

6. Obravnava gradiva in določitev smer-
nic za odločanje na 2. seji skupščine SPL,
d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določijo smernice za odločanje in poobla-
ščenec za glasovanje na 2. seji skupščine
SPL, d.d.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta izvoli skupščina člane
nadzornega sveta za mandatno obdobje 4
let, in sicer: Jadranka Percan-Pavčič, dipl.
jur., Franc Props in Alenka Lesjak-Prinat.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revidiranje letnih
izkazov za leto 1998 imenuje Start – Revi-
zijska hiša, Družba za revizijo in davčno sve-
tovanje, d.o.o.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi pooblaščenki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke, Kersnikova 6, Ljub-
ljana, v sobi št. 308/III, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na višino zastopanega kapitala.

SPL – družba pooblaščenka, d.d.,
začasna uprava

Ob-2435
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka, skladno z 20. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na

4. skupščino delniške družbe
Loška komunala, oskrba z vodo in

plinom, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva c. 43A,

ki bo 18. 6. 1998 ob 12. uri, v poslovni
stavbi Loške komunale, d.d., Kidričeva c.
43A, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
Izvolijo se predlagani predsednik skup-

ščine in dva preštevalca glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje predlagani notar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

spremembe statuta družbe.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997 in delitev dobička.
Predlog sklepov:
Sprejme se revizijsko poročilo o revidi-

ranju računovodskih izkazov za leto 1997.
Sprejme se letno poročilo za leto 1997

v predloženem besedilu.
Sprejme se predlagana delitev dobička.
6. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

umik lastnih delnic po določbah o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagano revizijsko družbo Plus revizijo,
d.o.o., Ljubljana, za revidiranje računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1998.

8. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta Loške komunale,
d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana vi-
šina nagrad oziroma sejnin za člane nadzor-
nega sveta za obdobje med 3. in 4. zaseda-
njem skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo oziroma pri KDD
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Seznam delničarjev je na vpogled vsake-
mu delničarju dva delovna dneva pred zase-
danjem skupščine na sedežu družbe od 7.
do 13. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila skladna z veljavno zakonodajo.

Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
so na vpogled vsem delničarjem pri pravnici
Gabrovi ali pri direktorju Loške komunale,
d.d., Škofja Loka, vsak dan od 7. do
13. ure.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, 18. 6. 1998
ob 12.30, v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Loška komunala, d.d., Škofja Loka
uprava družbe

Ob-2436
Uprava družbe Avtomerkur PSO Beži-

grad, d.d, vabi delničarje na

1. redno skupščino,

ki bo v četrtek, 18. 6. 1998 ob 12. uri, v
prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Sa-
mova 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skuščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli An-
ton Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita Mateja
Stanič-Rudolf in Sandi Bartoncelj, predstav-
nika RR & CO, d.o.o., Koper.

2. 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.

3. Uporaba dobička za poslovno leto
1997.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: izkazani čisti dobiček družbe iz po-
slovanja v letu 1997 v višini 7,831.735,28
SIT se nameni:

– za izplačilo dividend delničarjem
5,044.598,40 SIT,

– za rezerve pa 2,787.136,88 SIT.
Bruto dividenda na delnico je 47,10 SIT.
Do dividend so upravičeni lastniki del-

nic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
19. junij 1998.

Rok za izplačilo dividend je do konca
leta 1998.

4. Pokrivanje izgube iz obdobja 1993
do 1996.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: izkazana izguba iz poslovanja v ob-
dobju 1993 do vključno 1996 v nominal-
nem znesku 12,175.508,46 SIT in pripa-
dajoča revalorizacija tega zneska se pokrije
iz oblikovanih rezerv družbe.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
V skladu z mnenjem nadzornega sveta

začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: družba oblikuje sklad lastnih delnic v
višini 10,000.000 SIT v breme prostih se-
stavin kapitala.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Z iztekom dne 18. 6. 1998 na katerega
je sklicana skupščina, preneha mandat čla-

nom začasnega nadzornega sveta. Zato za-
časni nadzorni svet predlaga naslednje skle-
pe:

Ugotovi se, da z iztekom 18. 6. 1998
preneha mandat članom začasnega nadzor-
nega sveta, in sicer Muster Blanki-predsed-
nica, Kavčič Zdravku, Štajer Ratku.

Ugotovi se, da je svet delavcev v nadzor-
ni svet izvolil predstavnika delavcev.

V nadzorni svet se izvolita:
Z mandatom od 18. 6. 1998 do 18. 6.

2002 Matej Svet.
Z mandatom od 18.6. 1998 do 18. 6.

2002 Muster Blanka.
7. Določitev plačila članom nadzornega

sveta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

Skupščina določi plačilo za delo v nad-
zornem svetu v obliki sejnine, in sicer za
člana nadzornega sveta v neto znesku
20.000 SIT, za predsednika 30.000 SIT
neto.

Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki
se jo je član oziroma predsednik udeležil ali
zanjo oddal pooblastilo za glasovanje.

8. 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 Contura, d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.

Zaradi sestavitve seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo 1 uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poobla-
ščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

Delničarje naprošamo, da pooblastila
predložijo družbi 3 dni pred začetkom
skupščine.

Delničarje, ki se bodo skupščine udele-
žili naprošamo, da svojo prijavo napovedo 3
dni pred datumom skupščine.

O sklepih pod 1. do 8. točko dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1997 z mnenjem začasnega nadzornega
sveta o letnem poročilu in uporabi dobička
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od vključno 18. maja
dalje v tajništvu družbe v Ljubljani, Samova
14, med 10. in 13. uro.

Auto Merkur, PSO Bežigrad, d.d.,
direktor

Št. 540 Ob-2541
Na podlagi statuta delniške družbe Avto

Celje, Trgovsko in servisno remontno pod-
jetje, d.d., Celje, Ljubljanska c. 11, uprava
družbe Avto Celje, d.d., vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Avto Celje, d.d.,

v petek, 26. 6. 1998 ob 9. uri, v prostorih
A Fininga, d.o.o., Prešernova 1a, Velenje.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov ter ime-
nuje se notar po predlogu sklicatelja.

2. Potrditev letnega poročila o poslova-
nju Avto Celje, d.d., za leto 1997 in revizor-
jevo poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov za leto 1997.

Predlog sklepa:
a) Potrdi se letno poročilo o poslovanju

za leto 1997 s programom poslovanja Avto
Celje, d.d., za leto 1998, po predlogu upra-
ve in mnenju nadzornega sveta.

b) Potrdi se revizorjevo poročilo o revidi-
ranju računovodskih izkazov za leto 1997.

3. Sprejetje sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog, da dobiček za leto 1997 osta-
ne nerazporejen, iz dobička preteklih let se
izplača delničarjem dividenda 25 SIT bruto
na delnico.

4. Sprememba določbe statuta družbe
in sprejem čistopisa statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba določbe statuta družbe in sprej-
me se čistopis statuta družbe.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave in nadzornega sveta o imenovanju
revizorske hiše Plus Revizija Ljubljana, za
revizorja za leto 1998.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 23. 6. 1998 vknjižene na račun vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri klirinško de-
potni družbi oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja de-
ponirano na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 5 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo ter deponirajo pooblastilo na se-
dežu družbe.

Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan, v ka-
drovsko splošnem sektorju uprave delniške
družbe, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina po polurnem od-
moru zopet sestane. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na število na skupš-
čini prisotnih delničarjev.

Avto Celje, d.d.
predsednik uprave

Št. 42 Ob-2542
Na podlagi 19. točke statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika, d.d., Vrhnika, vabi
uprava družbe delničarje na sejo

skupščine
družbe Pekarna Vrhnika, d.d.,

ki bo v torek, 16. 6. 1998, s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih družbe, Idrijska 21,
Vrhnika.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

– za preštevalko glasov se imenuje Nad-
ja Slokan.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Marjana Kotarja, dipl. jur.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za poslovno leto 1997.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o delitvi
dobička v naslednjem besedilu:

»Dobiček poslovnega leta 1997 v višini
76,519.358 SIT se razporedi tako:

– 38,250.000 SIT v rezerve družbe,
– 38,269.358 SIT ostane nerazporejenih.
Nerazporejeni dobiček iz poslovnih let

1994, 1995 in 1996, vključno z revaloriza-
cijo v višini 166,803.001 SIT se razporedi
tako:

– 19,130.000 SIT delničarjem kot divi-
denda,

– 3,000.000 SIT nagrada upravi,
– 2,600.000 SIT nagrade poslovodstvu,
– 142,073.001 SIT ostane nerazpore-

jenih.«
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1998 imenuje revizijska družba P & S
revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom, ob 13. uri. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Pekarna Vrhnika, d.d.
uprava družbe

Ob-2543
Začasna uprava družbe Kočevski tisk,

d.d., na podlagi določil zakona o gospodar-
skih družbah ter statuta družbe objavlja sklic

1. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,

ki bo 19. junija 1998 ob 12. uri, v sejni
sobi hotela Valentin v Kočevju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in na

predlog notarja ugotovi, da je na skupščini
toliko delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in ugotovitev prisotnosti notarja.

Na predlog začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta se imenuje predsedni-
ka skupščine, dva preštevalca glasov in ugo-
tovi se prisotnost notarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna in skupščino seznani o števi-
lu prisotnih glasov.

4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik v predloženem besedilu.

5. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja.

Skupščino delničarjev se seznani s po-
tekom lastninskega preoblikovanja.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se spre-
membe statuta v predloženem besedilu.

7. Poročilo o poslovanju za leto 1993,
1994, 1995, 1996 ter obravnava in odlo-
čanje o letnem poročilu za leto 1997.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet predlaga skupščini,
da se seznani s poročilom o poslovanju za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996 ter da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1997.

Predlog sklepa začasne uprave: skupš-
čina se seznani s poročilom o poslovanju za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996 ter sprej-
me letno poročilo za leto 1997.

8. Uporaba dobička in pokrivanje izgube.
Predlog začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta: sprejme se predlagano
uporabo dobička za leto 1993 in 1994 in
pokrivanja izgube za leto 1995, 1996 in
1997.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta, volitve članov nadzornega sveta
– predstavniki delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta – predstavniki de-
lavcev.

Začasni nadzorni svet predlaga za kandi-
date za člana nadzornega sveta:

– Tomaž Smole, Podgorska 2, Kočevje,
EMŠO 1406968500406,

– Anita Kovač, Knežak 204, Knežak,
EMŠO 1807972505034,

ter se seznani s predstavnikom delav-
cev, ki ga imenuje svet delavcev.

Z dnem imenovanja članov nadzornega
sveta so razrešeni vsi člani začasnega nad-
zornega sveta.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina za revizorja imenuje revi-
zijsko hišo Start, d.o.o., Ljubljana, Jadran-
ska 18, za poslovni leti 1997 in 1998.

11. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določi se sejnina članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

12. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

izvršujejo glasovalno pravico vsi delničarji.

Delničar lahko za zastopanje na skupš-
čini in izvrševanje glasovalne pravice poob-
lasti drugo osebo.

Pooblastilo mor biti pisno in deponirano
na sedežu družbe ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.

Delničarje prosimo, da zaradi čimbolj te-
kočega poteka skupščine svojo udeležbo
prijavijo 3 dni pred skupščino in hkrati pred-
ložijo morebitna pooblastila.

Sklepčnost
Skupščina je sklepčna in lahko odloča,

če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po prvem sklicu izvede nova
skupščina (drugi sklic), ki veljavno odloča
ne glede na število zastopanih glasov.

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic,
predloge sklepov z obrazložitvami ter letno
poročilo in predlog poslovnika o delu skupš-
čine, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak dan med 10. in 14. uro.

Tiskarna Kočevski tisk, d.d.
začasna uprava

Ob-2413
Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-

tuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

4. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,

ki bo 19. 6. 1998, v novem obratu Ju-
gova 5, Ruše, ob 14. uri.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine Zvo-

nimir Seško,
b) predlagana verifikacijska komisija –

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar Stanislav Bohinc.
3. Poročilo o poslovanju družbe za po-

slovno leto 1997 in obravnava revizijskega
poročila.

Družba je zaključila poslovanje v letu
1997 relativno ugodno ob upoštevanju, da
je izvoz dosegel že 95% v strukturi celotne-
ga prihodka. Indeksi rasti so vsi razen stroš-
ka plač in drugih stroškov večji od inflacij-
ske stopnje.

Dosežen celotni dobiček znaša
14,330.000 SIT. Neto dobiček, ob upošte-
vanju ugodnosti iz naslova investiranja v letu
1997, znaša kar 13,393.794,32 SIT, kar
pa pogojuje zadržanje izplačila dobička v
tem letu. Razvojne naloge, opredeljene v
planu, so praktično v celoti realizirane.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: sprejme se podano po-
ročilo poslovanja družbe Alchrom za leto
1997 po predlogu, z dodanim poročilom
revizijske družbe.

4. Delitev dobička
Neto dobiček za leto 1997 znaša

13,393.794,32 SIT. Z ozirom na investira-
nje v letu 1997 smo ob izračunu davka na
dobiček upoštevali olajšavo v višini
9,340.942 SIT, kar je prineslo olajšavo pri
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plačilu davka na dobiček v višini 2,335.235
SIT, ob upoštevanju zakonskega določila,
da se dobiček za leto 1997 ne izplača v
času petih let.

Z ozirom na prej navedeno, uprava in
nadzorni svet predlagata sprejem nasled-
njega sklepa:

Predlog sklepa: v začetku leta 2003 se
izplača 500 SIT po delnici v revalorizirani
višini.

13.962 delnic × 500 SIT = 6,981.000
SIT

Ostanek dobička 6,412.794,32 SIT se
prenese v rezerve družbe.

Razporeditev dobička se opravi s 1. 1.
1998.

Kolikor pride do spremembe ali drugač-
nega tolmačenja zakonskega določila, se
revaloriziran znesek izplača v skladu z za-
konskimi določili.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 1998.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba P & S Revizi-
ja, Linhartova 1, Ljubljana. To je družba, ki
je opravila revizijo računovodskih izkazov
zadnjih treh let.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničar lahko pooblasti tretjo osebo, če

jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra overiti notar.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Rušah, Maribor-
ska c. 5, vsako sredo od 10. do 12. ure.

Alchrom, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Ob-2414
Uprava in nadzorni svet delniške družbe

Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, na podlagi
8.3. člena statuta delniške družbe sklicu-
jeta

četrto skupščino
delniške družbe,

ki bo 17. 6. 1998 ob 10. uri, v prostorih
Kemofarmacije, d.d., Cesta na Brdo 100 v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa:
1a) Za predsednika skupščine se izvoli

Bojan Pečenko.
1b) Za verifikacijsko komisijo se izvolijo:
aa) predsednik komisije Janez Ožura,
bb) član komisije Boris Stojanov,
cc) član komisije Blaž Zalar.
1c) Na sejo je vabljen notar Miro Košak.
2. Letno poročilo družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe za leto 1997.
3. Razdelitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe v

višini 600,486.581,16 SIT se razporedi na:
– rezerve družbe v višini 300,000.000

SIT,
– za dividende 132.000.000 SIT,

– nagrada za člane nadzornega sveta
3,146.826 SIT,

– nerazporejeni dobiček v višini
165,339.755,16 SIT.

V skladu z 240. členom ZGD se iz sred-
stev rezerv oblikuje sklad lastnih delnic, do-
datno v višini 212,000.000 SIT.

Dividende pripadajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
in se izplačajo delničarjem najkasneje do
31. 7. 1998.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizijska družba
KPMG iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih Kemofarmacije, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, vsak delovni dan v ted-
nu, med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastni-
ki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 12. uri,
na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem
sklicu skupščina veljavno odloča, ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno prosimo delničarje oziroma nji-
hove zastopnike, da svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno priglasijo v taj-
ništvu družbe do ponedeljka, 15. 6. 1998.

Kemofarmacija, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

predsednik nadzornega sveta

Razne objave

Ob-2579
Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je: poslovni pro-
stori v poslovni stavbi Igriška 5, Ljubljana,
stoječem na parc. št. 26/3 in 26/1, vse
k.o. Gradiško, predmestje in parkirno me-
sto v kleti objekta, vse v bruto izmeri:
684,58 m2.

2. Javna dražba bo dne 27. 5. 1998 ob
9. uri na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljub-
ljana, v sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepremič-
nine, navedene v 1. točki je 135,000.000
SIT.

Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 500.000

SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino plačati:

– 50% najkasneje do 15. 7. 1998 (upo-
števana varščina),

– 40% 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.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so fi-
zične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodne-
ga registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti 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-
ti s predložitvijo potrjenega virmanskega
naloga ali potrjene položnice o vplačani
varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varšči-
na ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiško-
knjižnega prepisa je dolžan poravnati ku-
pec.

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-2553
Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd

Bled, z.o.o., Prešernova 11, Bled, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

Naprodaj je del nepremičnin na lokaciji
bivših poslovnih prostorov na Prešernovi 11,
na Bledu in prostori ter dvorišče in zelenica
v Radovljici na Šercerjevi 37.

I.a) prostori v prvem nadstropju v izmeri
77,80 m2, stoječi na parceli št. 352/3, k.o.
Bled,

– podstrešje v izmeri 135,50 m2  (preu-
reditev podstrešja in obnove ostrešja so
stroški kupca).

Vse izklicne cene za javno objavo so
določene na podlagi cenitve sodnega izve-
denca ter cenilca gradbene stroke in za I.a
znaša 9,083.095 SIT.

Možnost prodaje po posameznih prosto-
rih, cena 87.705 SIT/m2 za prostore v nad-
stropju in za podstrešje 15.122 SIT/m2.
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I.b) prostori v prvem nadstropju v izmeri
23,50 m2, stoječi na parceli št.: 352/2,
k.o. Bled.

Izklicna cena je 2,061.067 SIT.
I.c) dvorišče v izmeri 100 m2 na delu

parcele št.: 352/4, k.o., Bled. Pravico do
nakupa dvorišča imajo kupci prostorov v
prvem nadstropju na parceli št.: 352/3 ali
na podstrešju.

Izklicna cena je 1,643.203 SIT. (16.432
SIT/m2).

I.d) prostori v izmeri 36,57 m2 v pritličju
stavbe v Radovljici, Šercerjeva 37, stoječi
na parceli št.: 358/2, k.o., Predtrg, in del
parc. št.: 359/3, k.o., Pretrg, dvorišča v
izmeri 30 m2.

Izklicna cena je 5,012.544 SIT.
I.e) del parcele št.: 359/3, k.o., Pred-

trg, dvorišče, v izmeri 311 m2,.
Izklicna cena je 12.800 SIT/m2. Prodaja

se po delih ali celota.
I.f) parcela št.: 358/3, k.o., Predtrg, ze-

lenica v izmeri 1.124 m2.
Izklicna cena je 6.272 SIT/m2. Prodaja

se po delih ali celota.
II. Kupec poleg dosežene cene, plača

prometni davek, stroške prodaje in stroške
vnjižbe v zemljiško knjigo.

III. Uspeli kupec bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v roku 8 dni po odpiranju
ponudb in kupnino plačati v roku 3 dni po
sklenitvi pogodbe.

IV. Udeleženci tega razpisa so lahko
pravne in fizične osebe. Pravne osebe mo-
rajo prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega
registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije. Pri odpiranju ponudb
morajo pooblaščenci pred pričetkom pred-
ložiti pisno pooblastilo.

V. Vlagatelj mora pred pričetkom odpira-
nja ponudb položiti varščino v višini 10% od
sklicne cene (sklopa ali dela katerega kupu-
je) na žiro račun prodajalca, št.:
51540-601-74946 ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščino se všteje v kupnino, neuspelim
kupcem pa vrne v roku treh dni po dražbi.

Če uspeli kupec ne bo sklenil prodajne
pogodbe v določenem roku ali ne bo pravo-
časno plačal kupnine, se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.

VI. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti pri direktorju ali po tel. 064/748-050.
Ogled je mogoč vsak delovni dan po pred-
hodnem dogovoru.

Pisne ponudbe sprejema Marija Sušnik
do 22. 5. 1998 do 13. ure, in sicer na upravi
KGZ Gozd Bled, Za žago 1A. Na zaprti ovoj-
nici mora biti napisano: Razpis – Ne odpiraj.
Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1998 ob 12.15
v sejni sobi uprave zadruge.

Kmetijsko gozdarska zadruga
Gozd Bled, z.o.o.

Ob-2554
GIM, d.o.o., Družba za promet z nepre-

mičninami, Maribor, Miklošičeva ul. 4, na
osnovi pooblastila CERTUS-a, d.d., Mari-
bor, Linhartova 22, objavlja

prodajo z zbiranjem ponudb
nepremičnega premoženja: poslovna
stavba na Ptuju, Ormoška cesta 31, ki

stoji na parc. št. 817/1 poslovna
stavba v izmeri 1335 m2 in dvorišče v

izmeri 6274 m2 k. o. Brstje,
po izklicni ceni 1,300.000 DEM plačlji-

vo v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila.

Poslovna stavba se lahko proda tudi po
delih.

Pogoji sodelovanja
1. Pisne ponudbe je treba poslati v zapr-

ti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na
GIM, d.o.o., Maribor, Miklošičeva ul. 4, s
pripisom Ponudba za nakup – Ptuj.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni zne-
sek ter navedbo, ali gre za nakup celote ali
nakup dela poslovne stavbe oziroma zem-
ljišča. Ponudbo mora podpisati odgovorna
oseba.

3. Ponudnik mora plačati varščino v viši-
ni 10% predlagane izklicne cene na žiro
račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888. Potrjen izvod naloga se
priloži k ponudbi.

4. Varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, vsem ostalim morebitnim
ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po odpiranju ponudb.

5. O izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Izbrani ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v osmih
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine v pred-
videnem roku, se smatra, da je odstopil od
nakupa in je pogodba razveljavljena po sa-
mem zakonu.

6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
Prometni davek, stroške prepisa lastništva
in ostale morebitne stroške plača kupec.
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine
ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki osta-
ne po pokritju vseh stroškov, ki so nastali
zaradi kupčevega odstopa o nakupu.

7. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.

8. Premoženje se prodaja po sistemu vi-
deno – kupljeno.

Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 062/778-322 GIM, PE Ptuj – Žižek,
oziroma 062/224-251 GIM Maribor, vsak
delovnik med 9. in 13. uro.

GIM, d.o.o., Maribor

Št. 326-02-04/98 Ob-2582
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33, Ljub-
ljana, preklicuje službeno izkaznico za
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva kme-
tijske inšpektorice Svetlane Rejc, reg. št.
izkaznice K 036, izdana dne 26. 7. 1996.

Ob-2555
Avtoprevozništvo Popovič, Popovič Jan-

ko, Drejčetova pot 19, Novo mesto, obve-
šča vse svoje upnike in dolžnike, da bo z
dnem 7. 8. 1998 zaradi upokojitve prene-
hal opravljati avtoprevozniško dejavnost po
priglasitvenem listu opr. št. 038/0161-94 z
dne 8. 3. 1994.

Ob-2556
Rudolf Avbelj preklicuje žig pravokotne

oblike z vsebino POSREDOVANJE »AR«,
RUDOLF AVBELJ S.P., MOLNIŠKE Č. 5,
LJUBLJANA.

Ob-2557
Zmrzljak Slavko, Partizanski vrh 28, Tr-

bovlje, preklicuje originalni priglasitveni list
opr. št. 56-00196/94 z dne 31. 5. 1994,
mat. št. 5315973.

Št. 22/98 Ob-2558
TIS, d.o.o., Ljubljana, preklicuje štam-

piljko pravokotne oblike z vsebino TiS trgo-
vina, inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje, Cesta XXII/3.

AS Domžale, Ljubljanska 1, Domžale,
preklicuje uradno potrdilo za registarcijo vo-
zila VW Polo Variant 76, št. 9366. s-37322

Bedok Sandra, Knupleževa 10, Ruše,
preklicuje priglasitveni list, št.
068-0282/94. m-944

Belca Beno, Sesterže 71, Majšperk,
preklicuje obrtno dovolenje in odločbo, št.
045268/0197/0052-1995. g-37346

Bratovž Janez, Soteska 85, Kamnik, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
06-1742/95, izdan dne 27. 9. 1995.
g-37347

Černčec Justina, Dovjež 18, Ljubljana,
preklicuje original odločbo za obrtno dovo-
ljenje, št. 03/03-313-512/95, izdano dne
27. 11. 1995. s-37305

GASILSKO DRUŠTVO VERD, Verd 106,
Vrhnika, preklicuje carinsko deklaracijo št.
32994 z dne 8. 7. 1996 za gasilski avto
Iveco Fiat, S 35.

Ilešič Marjan, Partizanska 79, Maribor,
preklicuje štampiljko oglate oblike, velikosti
3 x 3 cm, z znakom Zveze tabornikov Slove-
nije v sredini in napisom Tabornikov odred,
severni šotori, Maribor. S-37067

Jerman Miro, Podsmrečje 4, Radovljica,
preklicuje obrtno dovolenje
001905/1688/00-16/1955, izdan dne
6. 3. 1995. s-37195

Jerman Miro, Podsmrečje 4, Radovljica,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-217/94, izdano dne 27. 5. 1994.
s-37196

KBM LIZING, Gregorčičeva 25, Maribor,
preklicuje zavarovalno polico AA-PON
0155008, obvezno zavarovanje 1. AO 97
št. 0572947. m-808

Kesak Zvonko, Sp. Dobrenje 58b, Pesni-
ca, preklicuje priglasitveni list, št.
065/0174/94, izdan dne 6. 7. 1994. m-902
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Krejač Tatjana, Machova 3, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 064-0877/94.
m-945

Lukman Makelefa, Kozinova 23, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-4754/96. m-738

Milašinovič Milenko, Cesta zmage 92,
Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-190/94. m-832

Povše Rozi, Cerkovnik 2, Šmartno pri Liti-
ji, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
23-0271/94, izdan dne 1. 1. 1997. s-37147

Smrekar Jana, Pot na Polane 24, Brezo-
vica, preklicuje odločbo za obrtno dovolje-
nje, št. 055707/1905/01-35/1997, izda-
no dne 20. 1. 1997. s-37175

Sternad Karel, Ranca 27a, Pesnica pri
Mariboru, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 065-0102/94. m-766

Štibler Peter, Partizanska 49, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list, št.
064-2469/94. m-976

Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, preklicuje izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, št. B 0058816
za priklopno vozilo za prevoz kablov.
s-37351

Topić Dragan, Zvonarska ulica 5, Ljub-
ljana, preklicuje odločbo in obrtno dovolje-
nje št. 028893/0940/00-35/1995, izda-
no dne 6. 3. 1995. s-37226

Trgovina servis Lekše, Ul. Lovre Klemen-
čiča 1, Ljubljana, preklicuje potrdilo za regi-
stracijo vozila - carinsko deklaracijo za vozi-
lo Volvo S70 2,3T, št. šasije:
YV1LS5302W2532653. s-37365

Zemljič Dušan, Z-Trans, Zrkovska 63,
Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-4723/96. m-881

Zorger Snježana, Ul. bratov Grajf 10,
Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2814/94. m-796

Zorman Dragica, Liminjanska 81, Porto-
rož, preklicuje odločbo o obrtnem dovole-
nju, št. 053584/2739/01-27/1996.
g-37344

Žiberna Milan, Primčeva 24, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št.
064-2510/94. m-897

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Bassanese Robi, Liminjanska cesta 85,
Lucija, potni list št. AA 511490, izdala UE
Piran. g-37176

Batič Magdalena, Goriška cesta 41, Aj-
dovščina, potni list št. AA 695200, izdala
UE Ajdovščina. g-37177

Bekrije Fanić, Prvomajska 6, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 201527, izdala UE No-
va Gorica. g-37312

Bektašević Elvir, Goriška 3, Šempeter
pri G., potni list št. BA 696276, izdalaUE
Nova Gorica. g-37311

Besednjak Boris, Preserje 71, Branik,
potni list št. AA 068693, izdala UE NovaGo-
rica. g-37188

Bešić Racko, Kolodvorska 19, Pivka,
potni list št. BA 604952, izdala UE Postoj-
na. p-37158

Božič Anica, Študentovska 1, Idrija, pot-
ni list št. AA 125768. s-37110

Bratuša Lidija, Lokavci št. 21, Spodnji
Ivanjci, potni list št. BA 29797, izdala UE
Gornja Radgona. p-37138

Briški Liljana, Slekovčeva ulica 5, Ptuj,
potni list št. AA 261671, izdala UE Ptuj.
g-37313

But Silvo, Sp. Negonje 30, Šmarje, pot-
ni list št. AA 959010, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. s-37379

Butkovič Tonček, Dolsko 80, Dol pri
Ljubljani, potni list št. BA 500630, izdala
UE Ljubljana. s-37329

Colnarič Saša, Ptujska cesta 44/b, Ma-
ribor, potni list št. BA 371195, izdala UE
Maribor. p-37001

Čeh Vlado, Češenik 13, Dob, potni list
št. BA 365399, izdala UE Domžale.
s-37049

Debevec Rajko, Šemnik 42, Izlake, pot-
ni list št. BA 156115, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-37175

Demirovič Selvir, Trubarjeva 89, Ljublja-
na, potni list št. BA 290161. s-37108

Demšar Anica, Zagrajškova ulica 46,
Kranj, potni list št. AA 648012, izdala UE
Kranj. s-37172

Gjorek Cvetka, Lendavska 37/a, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 239468, izdala
UE Murska Sobota. p-37006

Gjorek Stanko, Lendavska 37/a, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 239438, izdala
UE Murska Sobota. p-37007

Grahek Tomo, Cesta I. maja 61, Kranj,
potni list št. AA 647109, izdala UE Kranj.
s-37315

Grošić Amir, Polena 13, Mežica, potni
list št. BA 661333, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-37229

Horvat Marjan, Kettejeva 1, Maribor, pot-
ni list št. AA 650974, izdala UE Maribor.
g-37240

Hrastnik Jožef, Čopova ul. 5, Žalec, pot-
ni list št. AA 55341, izdala UE Žalec.
p-37122

Jakovac Alma, Krožna c. 18, Koper, pot-
ni list št. AA 209970, izdala UE Koper.
g-37388

Jakovac Emil, Krožna c. 18, Koper, pot-
ni list št. AA 203978, izdala UE Koper.
g-37387

Januš Jožef, Selnica ob Muri 102, Cer-
šak, potni list št. BA 113751, izdala UE
Pesnica, dne 13. 7. 1993. m-963

Jokovič Darko, C. na Loko 5, Ljubljana,
potni list št. BA 664701, izdala UE Ljublja-
na. s-37149

Jolić Vladimir, Potrčeva cesta 50a, Ptuj,
potni list št. AA 342143, izdala UE Ptuj.
g-37385

Jug Robert, Jakčeva 40, Ljubljana, potni
list št. BA 124979, izdala UE Ljubljana.
s-37189

Kiauta Andrej, Puhova 13, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 206806, izdala UE Ljubljana.
s-37051

Klep Zvonko, Selnica ob Muri 13, Cer-
šak, potni list št. BA 446945, izdano dne
3. 7. 1995. m-853

Kokaš Ignac, Cankova 74d, Cankova,
potni list št. AA 412465, izdan 7. 8. 1992 v
Murski Soboti. p-37119

Komel Primož, Trubarjeva 16, Nova Go-
rica, potni list št. AA 549523, izdala UE
Nova Gorica. g-37310

Kosi Andrej, Ante Trstenjaka št. 1, Ljuto-
mer, potni list št. AA 33550, izdala UE Lju-
tomer. g-37239

Kotnik Alenka, Cesta Krimskega odreda
108, Vrhnika, potni list št. AA 767609, iz-
dala UE Vrhnika. s-37133

Kovač Danica, Gornje Impolje 4, Stude-
nec, potni list št. AA 721054, izdala UE
Sevnica. p-37147

Labus Tanja, Cankarjeva 1, Krško, potni
list št. BA 196195, izdala UE Krško.
p-37162

Lah Danica, Hrastje pri Mirni peči 12,
Mirna peč, preklic preklica potnega lista,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 75/97,
g-75288. g-37123

Lah Zvonko, Hrastje pri Mirni peči 12,
Mirna peč, preklic preklica potnega lista,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 75/97,
g-75287. g-37124

Lampe Adela, Ulica Tončka Dežmana 8,
Kranj, potni list št. BA 693272, izdala UE
Kranj. g-37392

Lampe Tadej, Planina 74, Kranj, potni list
št. BA 338607, izdala UE Kranj. g-37391

Ličen Jaka, Mariborska c. 16, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 0336584, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-37102

Majzovski Sašo, Pot v Hrastovec 15,
Ljubljana, potni list št. BA 586818, izdala
UE Ljubljana. s-37209

Martinšek Drago, Šenbric 6, Velenje,
potni list št. AA 852296, izdala UE Velenje.
p-37004

Matijašić Ivan, Dobrava 22, Izola, potni
list št. AA 503204, izdala UE Izola. g-37179

Mlačnik Tanja, Smokuč 63, Žirovnica,
potni list št. BA 411454, izdala UE Jeseni-
ce. p-37008

Molnar Januš Mario, Selnica ob Muri
102, Ceršak, potni list št. BA 679381, iz-
dala UE Pesnica, dne 21. 7. 1997. m-965

Močnik Ciril, Pot na stan 36, Brezovica,
potni list št. BA 070313, izdala UE Vrhnika.
S-37068

Murn Anton, Rožna ulica 8, Mirna peč,
potni list št. BA 549794, izdala UE Novo
mesto. g-37180
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Muzga Diriccardi Rinaldo, Dežmanova
ul. 1, Lesce, potni list št. BA 567931, izda-
la UE Radovljica. g-37035

Nemeček Jure, Maistrova 16, Litija, pot-
ni list št. BA 350405, izdala UE Litija.
s-37371

Novak Aleksander, Kozinova ul. 13, Ma-
ribor, potni list št. AA 021800, izdan 22. 1.
1992 pri SO Maribor. m-817

Novak Frančišek, Lepa pot 1, Celje, pot-
ni list št. AA 836137, izdala UE Celje.
p-37159

Novak Fredi, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 664886, izdala UE Ljub-
ljana. s-37364

Omeragič Saša, Volkmerjeva 47, Ptuj,
potni list št. AA 358028, izdala UE Ptuj.
g-37033

Osojnik Matjaž, Goriška 47, Velenje, pot-
ni list št. BA 137388, izdala UE Velenje.
p-37005

Patty Maja, Šentilj 51h, Šentilj v Slov.
Goricah, potni list št. BA 679414, izdala UE
Pesnica, dne 25. 7. 1997. m-834

Pavlič Milan, Kovinarska 8, Štore, pre-
klic preklica potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 18/98, p-18037. g-37238

Perc Branko, Lončarjev dol 30, Sevni-
ca, potni list št. BA 475908, izdala UE Sev-
nica. s-37354

Perković Zoran, Lendavska 25, Murska
Sobota, potni list št. BA 566627, izdala UE
Murska Sobota. p-37002

Porenta Lisica Barbara, Gradišče 8,
Ljubljana, potni list št. AA 455809. s-37246

Primar Danica, Hladilniška pot 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 873428, izdala UE
Ljubljana. s-37046

Proje Stane, Rošpoh 136a, Kamnica,
potni list št. AA 570025, izdala UE Maribor,
dne 23. 10. 1992. m-961

Proje Zlatka, Rošpoh 136a, Kamnica,
potni list št. AA 40504, izdala UE Maribor,
dne 16. 3. 1992. m-962

Pukšič Henrik, Veščica št. 4/a, Ljuto-
mer, potni list št. BA 91547, izdala UE Lju-
tomer. p-37003

Pušnik Miha, Kostrivnica 12, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 298506, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-37166

Rabzelj Tanja, Mlakarjeva 34, Trzin, pot-
ni list št. BA 620156, izdala UE Domžale.
s-37082

Rastoder Refik, Kleče 26, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 456666, izdala UE
Ljubljana. s-37345

Rebernak Karmen, Ljubljanska c. 88,
Domžale, potni list št. AA 280458, izdala
UE Domžale. s-37132

Rendič Radivoj, Lužiškosrbska 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 680887, izdala UE
Ljubljana. s-37200

Reš Polonca, Pot na Zduše 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 452663, izdala UE Ljub-
ljana. s-37072

Rižnar Riko, Cesta Krimskega odreda
108, Vrhnika, potni list št. AA 767823, iz-
dala UE Vrhnika. s-37134

Robič Brigita, Gradiška 306, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. BA 562525, izdan
19. 8. 1996 pri UE Pesnica. m-739

Ružič Rok, Šišenska cesta 40, Ljublja-
na, potni list št. AA 932347. s-37105

Savić Mira, Jakčeva 2, Ljubljana, potni
list št. BA 247730, izdala UE Ljubljana.
s-37076

Sedlar Marjan, Mirna vas 10, Trebelno,
potni list št. BA 071810. s-37296

Setnikar Janko, Vodnikova 222, Ljublja-
na, potni list št. BA 288621, izdala UE Ljub-
ljana. s-37243

Sevšek Zdenko, Jenkova c. 9, Velenje,
potni list št. BA 302588, izdala UE Velenje.
p-37146

Skočaj Marko, Ceglo 3/a, Dobrovo,
kmetijski vložek 969, izdala UE Nova Gori-
ca. g-37181

Skočaj Marko, Ceglo 3/a, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico AI 26111, izdala UE
Nova Gorica. g-37187

Smodiš Dušan, Partizanska 5, Lenart v
Slov. goricah, potni list št. BA 167966, iz-
dan dne 28. 7. 1993. m-913

Stevanović Kristina, Mihovci pri Veliki Ne-
delji 97, Velika Nedelja, potni list št. BA
324697, izdala UE Ormož. p-37173

Svetina Alma, C. m. Tita 96, Jesenice,
potni list št. BA 618173, izdala UE Jeseni-
ce. g-37228

Svetina Gregor, C. m. Tita 96, Jesenice,
potni list št. BA 299545, izdala UE Jeseni-
ce. g-37227

Šaruga Erih, Gubčeva ulica 4, Krško,
potni list št. AA 240232, izdala UE Krško.
p-37157

Šest Bogomir, Posavskega 20, Ljublja-
na, potni list št. AA 465034. s-37100

Špacapan Drago, Renški podkraj 25b,
Renče, maloobmejno prepustnico AI
23212, izdala UE Nova Gorica. g-37393

Šprajc Ivan, C. na Brdo 13, Ljubljana,
potni list št. AA 536840, izdala UE Ljublja-
na. s-37250

Štusej Dušan, Dolenjska cesta 65, Ljub-
ljana, potni list št. AA 464662, izdala UE
Ljubljana. s-37254

Šuler Rudi, Sladki vrh 17a, Sladki vrh,
potni list št. AA 412021, št. AA 412021,
izdan 28. 8. 1992 pri UE Pesnica. m-759

Ščuka Stojan, Cankarjeva 24, Nova Go-
rica, potni list št. AA 888951, izdala UE
Nova Gorica. g-37309

Tavzel Anton, Čečovje 47, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 073179, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-37178

Tavčar Ciril, V Toplicah 15, Ljubljana,
potni list št. AA 4110, izdala UE Ljubljana.
s-37190

Terpin Špela, Rožna dolina c.IX/35,
Ljubljana, potni list št. AA 62560, izdala UE
Ljubljana. s-37236

Toplak Miro, Čermljenšak 11, Voličina,
potni list št. AA 023307. m-771

Toplak Vladko, Čermljenšak 11, Voliči-
na, potni list št. AA 023275. m-772

Toš Drago, Brengova 23, Lenart v Slov.
goricah, potni list št. AA 402155, izdan dne
22. 9. 1992. m-879

Urbas Eva, Teslova 28, Ljubljana, potni
list št. BA 172882, izdala UE Ljubljana.
s-37053

Uršič Alida, Gornje Cerovo 59, Kojsko,
potni list št. BA 165426, izdala UE Nova
Gorica. g-37032

Viher Tina, Kidričeva 32, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico AI 97905, izdala
UE Nova Gorica. g-37390

Vitez Nada, Omersova 12, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 717937, izdala UE Ljubljana.
s-37252

Vogrinec Boris, Lackova ul. 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 646724, izdala
UE Gornja Radgona. p-37160

Zec Patrick, Grizoldova ul. 45, Maribor,
potni list št. AA 571373, izdala UE Maribor.
p-37120

Zorič Andreja, Stopiče 51a, Stopiče,
potni list št. BA 538674, izdala UE Novo
mesto. s-37343

Žagar Alenka, Ručigajeva 40, Kranj, pot-
ni list št. AA 343269, izdala UE Kranj.
p-37116

Železnik Jože, Prvomajska 4, Litija, pot-
ni list št. BA 5958, izdala UE Litija. s-37389

Živko Goran, Ul. Proletarskih brigad 63,
Maribor, potni list št. BA 160844, izdala UE
Maribor. p-37121

Žnidarčič Vesna, Bukovica 57, Volčja
Draga, potni list št. BA 463044, izdala UE
Nova Gorica. g-37301

Druge listine

Adamič Jožef, Cesta talcev 38, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
293285, reg. št. 128103, izdala UE Ljub-
ljana. s-37369

Alibabič Dijana, Kraigherjeva 24, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Frizerske šole Mari-
bor, za šolsko leto 1993/1994. m-977

Alkhatib Junes-Andrej, Ob Sotočju 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-37386

Anauer Gregor, Pod klancem 21, Lim-
buš, indeks Biotehniške fakultete v Ljublja-
ni, Oddelek biologija, št. B15620. m-851

Andrenšek Anita, Novo Polje, Cesta XVI-
II/4a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969539, reg. št. 155606, izda-
la UE Ljubljana. s-37281

Antauer Gregor, Pod Klancem 21, Lim-
buš, potrdilo o zaključnem izpitu II. gimnazi-
je, izdano leta 1991 v Mariboru. m-869

Antauer Gregor, Pod Klancem 21, Lim-
buš, delovno knjižico, št. 11535, izdano
leta 1998 v Mariboru. m-870

Arbi Tomaž, Črtomirova ulica 21 c, Ljub-
ljana, pomorsko knjižico, št. 771, izdala Luš-
ka kapetanija v Kopru, leta 1994. s-37297

Arko Simon, Cesta na Jezero 15, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9509, izdala UE Cerknica. s-37219
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Asim Muhamed, Krasulje 48/a, Ključ,
diplomo Srednje gradbene in ekonomske
šole, izdana leta 1991. s-37218

Auer Lidija, Rošnja 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32955, izdala UE
Ptuj, dne 1. 10. 1993. m-982

Avbelj Andrej, Kališnikov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002102, reg. št. 20968, izdala UE Ljub-
ljana. s-37302

Avguštin Herman, Dupleška 152, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
52816, izdala SO Maribor, dne 4. 7. 1994.
m-858

Avsenik Helena, Cesta vstaje 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295121, reg. št. 52740, izdala UE Ljublja-
na. s-37048

Avšič Tina, Ljubljanska 1a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 101943,
izdala UE Maribor, dne 30. 3. 1994. m-992

Ačko Bojan, Ob gozdu 8, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4378, velja
od 23. 7. 1993 do 23. 7. 2003. m-773

Babnik Jakob, Vodnikova cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. S 295989, reg. št. 103246,
izdala UE Ljubljana. s-37060

Balažič Matej, Ulica Bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545125, reg. št. 193801, izdala UE
Ljubljana. s-37321

Barbič Saša, Mali Lipoglav 38, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212904, reg. št. 147250, izdala UE Ljub-
ljana. s-37070

Barkovič Brigita, V. Dolina 34, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje.
p-37131

Barle Simonca, Marinča vas 24, Zagra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15435. s-37083

Bauman Igor, Na prehodu 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 61267,
izdano 29. 9. 1992. m-770

Bežik Miroslav, Plečnikova 3, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Ivanj-
kovci, izdano leta 1961. m-923

Bedeković Stjepan, Podplešivica 20,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 584879, reg. št. 21792, izda-
la UE Ljubljana. s-37026

Beg Mojca, Starine 1, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 27075, izdala UE
Novo mesto. g-37376

Begič Dejan, Veljka Vlahoviča 53, Mari-
bor, certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
007895, izdala MNZ RS, dne 10. 11.
1995. m-845

Bergant Veronika, Kidričeva 11a, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
795450, reg. št. 8026. g-37289

Besednjak Boris, Preserje 71, Branik,
vozniško dovoljenje. g-37164

Bevc Mojca, Lebanova 9, Novo mesto,
srednješolsko letno spričevalo 3. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
g-37011

Bezenšek Matejka, Lackova c. 124, Pe-
kre, zaključno spričevalo Trgovske šole, iz-
dano leta 1987 v Mariboru. m-841

Bezjak-Križman Marija, Poljanski nasip
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 445450, reg. št. 52362, izdala
UE Ljubljana. s-37368

Bešter Anton, Kovorska 29, Tržič, me-
sečno vozovnico za maj 1989, izdal Integral
Tržič, na ime Bešter Rok g-37206

Biderman Simon, Leskovec 37, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16708.
p-37144

Bijol Silvo, Švabičeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 204480,
S 1012077, izdala UE Ljubljana. s-37292

Bivec Adelina, Rašiška 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 44068.
s-37029

Bizjak Anica, Levčeva 15, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1219330,
reg. št. 28179. s-37112

Bizjak Lidija, Mariborska cesta 9, Ore-
hova vas, dijaško mesečno vozovnico, št.
33058. s-37080

Bizjak Vida, Šempas 15, Šempas, voz-
niško dovoljenje. g-37163

Blatnik Štefanija, Mirana Jarca 23, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7188, izdala UE Novo mesto. g-37016

Blobočnik Mili, Letališka 7, Voglje, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
807896, reg. št. 29598, izdala UE Kranj.
g-37287

Božič Stelio, S. Alende 5, Jagodje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1449.
g-37021

Božičev Veronika, Gospejna ulica 16,
Maribor, delovno knjižico št. 8333. m-794

Božnik Vesna, Plintovec 10e, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9988, izdano 11. 10. 1995. m-812

Bobek Tatjana, Nabrežje 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 3527,
izdala UE Kočevje. g-37141

Bogičevič Simon, Tubarjeva 53/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje št. 41120. p-37143

Branc Domen, Tavčarjeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 961775.
g-37139

Brantuša Peter, Brestovec 15, Rogaška
Slatina, diplomo Srednje lesarske šole,
smer lesar, širok profil, izdano leta 1988 v
Limbušu. m-742

Bračič Aleksander, Ljubljanska 7b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88217, izdala UE Maribor, dne 1. 6. 1994.
m-956

Breg Andrej, Krčevina pri Vurbergu 117a,
Ptuj, zavarovalno polico št. AO 540243, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. m-820

Breg Marija, Zg. Velka 117, Zg. Velka,
spričevalo OŠ Zgornja Velka, izdano leta
1968. m-876

Bregar Anton, Stan 40, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
805732,reg. št. 4956, izdala UE Kranj.
s-37022

Bregar Eva, Celovška cesta 103, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566933, reg. št. 31886, izdala UE Ljublja-
na. s-37157

Bregar Eva, Celovška cesta 103, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 584338, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-37183

Breznik Bogomil, Steletova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
717105, reg. št. 68675, izdala UE Mari-
bor. s-37328

Brinšek Drago, Lazec 26, Draga, diplo-
mo visokošolskega študija lesarstva - dipl.
inž. lesarstva, št. 4/1112/282-84, izdala
Univerza Edvarda Kardelja dne 27. 12.
1984. g-37353

Brunec Davorin, Pivola 19, Hoče, za-
ključno spričevalo OŠ Hoče, izdano leta
1989. m-957

Brzin Jernej, Pod topoli 52, Ljubljana,
indeks Biotehniške fakultete, Oddelek za
biologijo, izdan leta 1992, št. B 16296.
s-37260

Buršič Sergio, Borova vas 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 65093,
izdala UE Maribor, dne 20. 7. 1994. m-891

But Zlatko, Sp. Negonje 30, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje št. 9164.
p-37150

Cebe Alojz, Bohova 10, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 28339, izdala
UE Maribor, dne 17. 6. 1993. m-926

Cedilnik Jana, Ravbarjeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973439, reg. št. 166718, izdala UE Ljub-
ljana. s-37288

Cehner Lidija, Pod Urbanom 13, Kamni-
ca, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, poklic gradbeni tehnik, smer
nizke gradnje, izdano leta 1984. m-864

Centa Majda, Škamevec 2, Rob na Do-
lenjskem, dijaško mesečno vozovnico, št.
35239. s-37094

Cetin Lovšin Irena, Pot v gaj 14, Koper,
vozniško dovoljenje št. 12496. g-37018

Čatić Omer, Mladinska ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S228488, reg. št. 138659, izdala UE Ljub-
ljana. s-37217

Čebular Olga, Ig 17, Ig, spričevalo 8.
razreda OŠ Ferdo Vesel, za šolsko leto
1978/79, izdano v Šentvidu pri Stični na
ime Markovič Olga. s-37127

Čelhar Polona, Metoda Mikuža 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38240. s-37104

Čelofiga Andrej, Križni vrh 38, Laporje,
delovno knjižico, reg. št. 5243, ser. št.
0242297, izdana 16. 11. 1992. m-877

Čendou Danilo, Ruška 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31907, iz-
dano 17. 10. 1997. m-907

Čepić Brina, Prešernova 20, Maribor,
indeks Fakultete za strojništvo, št.
93408913. m-797

Čermelj Vida, Trg svobode 1, Kamnik,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, za šolska leta 1994/95 in 1995/96.
g-37012
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Černe Pepca, Gregorčičeva 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95779, velja od 7. 12. 1992 do 7. 12.
2002. m-782

Češnovar Romana, Bergantova cesta 9,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska,
izdano leta 1984. s-37089

Čontala Marija, Bergantova 17, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615306, reg. št. 6991, izdala UE Domža-
le. s-37062

Čontala Mihael, Ob Muri 11, Murska So-
bota, delovno knjižico št. 68130. p-37139

Čotar Bavorin, Kolska pot 8, Vrtojba,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-37168

Črnčec Venčeslav, Malna 46a, Jurovski
dol, delovno knjižico št. 6475, reg. št.
65185, izdana 27. 11. 1974. m-765

Črv Milena, Strmica 1, Selca, Alpetouro-
vo vozovnico, št. 4/9807, izdana na ime
Črv David. g-37350

Čuček Alojz, Peščeni vrh 30, Cerkve-
njak, spričevalo o končani ŽPTŠ v Maribo-
ru, izdano leta 1976. m-740

Debenak Špela, Ul. Vekoslava Špindler-
ja 5, Limbuš, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15793. s-37173

Debevec Majda, Zgornje Gameljne 28,
Šmartno/Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1044126, reg. št. 193688.
s-37103

Debevec Rajko, Šemnik 42, Izlake, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1172089, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-37174

Dellabernardina Drago, Tržaška cesta
40, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4750, izdala UE Postojna.
g-37153

Demšar Peter, Ledinica 17, Žiri, indeks
Filozofske fakultete, št. 189600213, izdan
leta 1996. s-37057

Dermastija Ljiljana, Prelčeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 134857, izdala UE Ljubljana. s-37158

Deutsch Drago, Kocljeva 14/g, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 30329.
p-37152

Devetak Niko, Cankarjeva 6, Nova Gori-
ca, spričevalo 1. letnika Frizerske šole v
Ljubljani, izdano junija 1994. g-37122

Dimitrušev Renata, Vrazova ul. 60, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89718, izdano 14. 7. 1994 pri UE Mari-
bor. m-745

Dobovičnik Petra, Kompole 5, Štore,
vozniško dovoljenje št. 43349. p-37164

Dokl Damjan, Ul. heroja Lacka 41, Le-
nart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 6147, izdano dne 8. 10.
1997. m-943

Dolenc Alenka, Pot na Zali rovt 14, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7204, izdala UE Tržič. g-37276

Dolenc Ciril, Visoko 146, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
806712, reg. št. 23042. g-37286

Dolenc Janez, Podlubnik 135, Škofja Lo-
ka, diplomo SKCPŠ Škofja Loka, poklic voz-
nik, št. 76, izdano dne 10. 1. 1985. s-37058

Dolenc Matjaž, Prešnikova 68, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032815, reg. št. 36684 izdala UE Kranj.
g-37152

Dolinšek Tine, Linhartova 60, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44184.
s-37113

Doplihar Aleksander, Kajuhova 10, Kam-
nik, potrdilo o usposobljenosti za voznika -
voditelja čolna, št. 02/13-682/10-82, iz-
dala Luška kapitanija v Kopru. g-37241

Doplihar Aleksander, Kojsko 10, Kam-
nik, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna. g-37265

Dovič-Brumec Snežana, Vinogradna 24,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11298. p-37115

Drajzibner Zdenka, Šamot 32, Zg. Vel-
ka, spričevalo OŠ Sladki vrh, izdano leta
1981. m-933

Draškovič Alojz, Malna 49, Jurovski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8870,
izdano 12. 1. 1994. m-973

Drašler Anton, Zelena 17, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje prometne želez.
šole Maribor, za šolsko leto 1965/66.
m-950

Drevenšek Anton, Jenkova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23546, izdala UE Maribor, dne 26. 7.
1993. m-991

Drk Romana, Brnica 9, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4579, izdala
UE Hrastnik. g-37268

Drnovšek Pavla, Cesta OF 44, Trbovlje,
izkaznico vojnega veterana, št. 028392.
s-37334

Drnovšek Pavla, Cesta OF 44, Trbovlje,
izkaznico vojnega veterana za brezplačno
vožnjo, št. 00902. s-37335

Đonlić Marina, Sarajevo dio, Sarajevo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929526, reg. št. 197979, izdala UE Ljub-
ljana. s-37308

Đonlić Želimir, Zvonarska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887497, reg. št. 198989, izdala UE Ljub-
ljana. s-37307

Eder Zdenka, Zg. Gasteraj 40, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5514, izdano 23. 6. 1993 pri UE Maribor.
m-747

Eigner Marija, Pot na Pilarno 5, Tržič,
zaključno spričevalo Izobraževalnega cen-
tra čevljarjev Žiri, dislocirani oddelek v Kra-
nju, za poklic prešivalca zg. delov obutve,
izdan leta 1968 na ime Klemenc Marija.
g-37354

Emberšič Slavko, Pernica 44b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 75360,
izdala UE Maribor, dne 31. 1. 1996. m-967

Emri Evgen, Lendavska 17, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-37100

Erjavec Judita, Vižmarska pot 22, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za organizacijske ve-

de Univerze v Mariboru, izdan leta 1993, št.
35146. s-37374

Ermenc Primož, Muratova 26, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11908, izdala UE Slovenj Gradec. g-37394

Felc Nada, Selska ulica 6, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 230479,
reg. št. 169858, izdal MSNZ Ljubljana.
s-37263

Felc Vlasta, Gradnikova 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11416.
g-37285

Ferenčak Slavica, Čokova 3, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9483, izdala
UE Piran. g-37278

Ferizi Sadik, Magdalenski trg 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
80731, izdano 14. 4. 1992 pri SO Mari-
bor. m-733

Ferk Erik, Poropatova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BEGH, št. 96780,
izdano 26. 5. 1997 pri UE Maribor. m-792

Filipič Violeta, Radoslavci 52, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8489, izdala UE Ljutomer. p-37178

Fingušt Vanina - Raya, Borova vas 23,
Maribor, delovno knjižico - dvojnik, reg. št.
48599. m-978

Fišer Vladimir, Stara pot 3, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
27080, izdano 28. 10. 1993. M-811

Flak Božidar, Ravna ul. 17, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
št. 1272, izdala UE Ruše. m-790

Fluhar Branka, Efenkova 55, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
tehniške šole Celje. m-908

Fojkar Lilijana, Ul. Gorenjskega odreda
8F, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 810167, reg. št. 44958, izdala UE
Kranj. s-37249

Fornezzi Branko, Gornji trg 32, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo za poklicne
voznike Na produ, Ježica Ljubljana, št.
III/247, izdano leta 1975. m-975

Frece Anja, Zajelše 5, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9120758.
s-37091

Frešer Zdenka, Prežihova 1, Zg. Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4525. g-37357

Fuerst Eva, Primožičeva ulica 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 43077.
s-37030

Furman Vladimir, Kopališka 15, Poljča-
ne, diplomo Srednje računalniške šole Ma-
ribor, izdano leta 1988. m-830

Gabrovšek Marko, Novo Polje, Cesta
XI/19a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 44318, reg. št. 154413, izdala
UE Ljubljana. s-37056

Gajšek Zorka, Ulica bratov Škofov 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S730073, št. reg. 108298. s-37001

Gantar Franc, Partizanska c. 68, Žiri,
vozniško dovoljenje št. 1664. g-37125

Gazvoda Dejan, Ratež 27, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35590,
S 1095382. g-37233
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Gačnik Janez, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40709.
s-37261

Gerl Darko, Kratka pot 3, Vojnik, voz-
niško dovoljenje št. 34166. p-37011

Gert Štefan, Rošpoh 210, Kamnica, spri-
čevalo OŠ Zgornja Kungota, izdano leta
1982. m-843

Gjuro Vesna, Hotinjska cesta 14, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 75247, izdano dne 28. 9. 1994. m-983

Godec Uroš, Pečke 30b, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17422.
g-37231

Gojkovič Pero, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra pri Mariboru, za šolsko leto
1974/75. m-282

Golob Andreja, Tomanova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48532,
izdala UE Maribor, dne 4. 7. 1994. m-994

Golob Nada, Pobrežje 91, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31505, izdala UE Ptuj. g-37270

Golubović Željko, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41842. s-37128

Gorenc Zvonko, Gora 17, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3250.
p-37101

Gornik Stanislav, Zg. Gasteraj 20, Ju-
rovski dol, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ Jurkovski dol, izdano leta 1979. m-791

Grabnar Janez, Mlakarjeva ulica 3, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5267, izdala UE Kamnik. s-37191

Grabnar Janez, Mlakarjeva ulica 3, Kam-
nik, inštruktorsko vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 73, izdala UE Kamnik. s-37192

Grabnar Janez, Mlakarjeva ulica 3, Kam-
nik, orožni list, št. 1396, 1675, izdala UE
Kamnik. s-37193

Grajžl Ksenja, Krpanova 5, Celje, indeks
EPF Maribor, št. 81296864. m-744

Grašič Barbara, Tavčarjeva 4, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25399. g-37020

Gregorec Zlatka, Borova vas 30, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
sko administrativne šole Maribor, izdano le-
ta 1980. m-802

Gregorič Jože, Paka 4, Struge, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole za strojništvo,
izdano leta 1994. s-37247

Gregorič Jože, Paka 4, Struge, spriče-
valo 2. in 3. letnik Srednje šole Kočevje,
izdano leta 1995 in 1996. s-37248

Gregorič Mario, Dragonja 84a, Sečov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5338,
izdala UE Piran. g-37235

Grobelnik-Mastnak Vlasta, Ul. F. Pohlina
1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 20703, izdala UE Žalec. p-37103

Gros Franc, Stanovska 49, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
Št. 15817. m-810

Gudlin Benjamin, Agrokombinatska ce-
sta 66, Ljubljana, delovno knjižico. s-37314

Gutsmandl Ilza, Poštelska 2, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1982. m-895

Habjanič Roman, Lancova vas 57, Vi-
dem pri Ptuju, zavarovalno polico št.
AA-pon-1/144633, izdala Zavarovalnica
Adriatic. m-822

Habulin Karolina, Štrihovec 34, Šentilj,
spričevalo OŠ Rudolf Maister Šentilj. m-939

Hacl Marina, Sp. Vrtiče 18, Zgornja Kun-
gota, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Jože Kerenčič, Zgornja Kungota, izdano le-
ta 1981. m-849

Hajzeri Marta, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-37223

Hanzl Peter, Ul. Heroja Bračiča 18, Ma-
ribor, indeks Fakultete za gradbeništvo, št.
93385175. m-795

Hanzl Vladimir, Heroja Bračiča 18, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole - gradbeni tehnik, izdano leta 1972 v
Mariboru. m-882

Harc Franc, Plintovec 12, Zgornja Kun-
gota, zaključno spričevalo OŠ Šentilj, izda-
no leta 1965. m-847

Herceg Nikola, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135896, reg. št. 214063, izdala UE Ljub-
ljana. s-37299

Hergamas Davorin, Dvorjane 81, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 80411, velja od 16. 6. 1994 do 16. 6.
2004. m-986

Hodošček Leon, Nemčavci 25 A, Mur-
ska Sobota, dijaško mesečno vozovnico,
št. 9873. s-37086

Hojnik Peter, Zgornja Selnica 13, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 315, izdano 3. 8. 1994. m-848

Holc Vincenc, Prušnikova 10, Maribor,
inštruktorsko izkaznico, kat. B, št. 9/79,
izdano dne 24. 2. 1979. m-919

Holer Štefan, Ob gozdu 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 99508, ve-
lja od 30. 6. 1993 do 30. 6. 2003. m-918

Horvat Andrija, Mlinška 18, Slodojevci,
diplomo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, poklic zidar. s-37207

Horvat Bela, Moščanci 50, Mačkovci,
vozniško dovoljenje št. 6796. p-37109

Horvat Zdenko, Ročica 16, Jakobski dol,
diplomo Srednje agr. šole Maribor, izdano
leta 1989. m-826

Hozjan Dijana, Dobrovnik 268/a, Do-
brovnik, delovno knjižico, zap. št. 47, ser.
št. A0269291, izdala Občina Lendava dne
31. 3. 1994. p-37142

Hrastelj Matej, Prešernova 29, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8892, izdala UE Gornja Radgona. p-37213

Hren Amalija, Tbilisijska ulica 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-37197

Hrovat Jurij, Grobeljska 2, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701118,
reg. št. 8815, izdala UE Domžale. s-37303

Hudolin Cveta, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23441. s-37340

Humar Marko, Žibertova 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-37377

Huseinović Nermina, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu 3.
letnika Srednje frizerske šole, izdano leta
1997. s-37007

Hušić Sead, Mokrška ulica 30, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovolenja, objavlje-
no v UL RS, št. 20/98. s-37090

Intihar Tatjana, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27252,
izdala SO Ptuj, dne 7. 7. 1994. m-819

Ivanek Ana M., Levec 35a, Petrovče,
vozniško dovoljenje. p-37151

Ivaniševič Josip, Jankova 10a, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1978 in spričevali 3. in 4. letnika SŠ, za
šolska leta 1976/77 in 1977/78. g-37010

Ivankovič Mojca, Kardeljeva c. 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85952, velja od 30. 5. 1994 do 30. 5.
2004. m-874

Ivančič Franc, Mestni trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
446485, reg. št. 79947, izdala UE Ljublja-
na. s-37121

Izlakar Branko, Janževski vrh 48, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7270, izdano dne 1. 7. 1992. m-942

Jakopin Nada, Vena Pilona 8, Koper,
indeks SGTŠ, izdan na ime Briševac Nada.
g-37118

Januš Klavdija, Selnica ob Muri 102,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7662, izdano v Pesnici, dne 7. 6. 1994.
m-964

Jazbinšek Božidar, Pionirska pot 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. S 1135776, reg. št. 67199, izda-
la UE Ljubljana. s-37182

Jazbinšek Peter, Trg svobode 13a, Sev-
nica, vozniško dovoljenje št. 10227.
p-37135

Jeftič Darko, Kaj 3, Postojna, vozniško
dovoljenje. p-37163

Jejčič Lidija, Na polju 8, Miklavž na Drav-
skem pol, zaključno spričevalo OŠ Martin
Konšak Maribor, izdano leta 1986. m-888

Jelerčič Nataša, Majcni 10, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15255, iz-
dala UE Sežana. s-37156

Jelnikar Slavka, Na Peči 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844490, reg. št. 134504, izdala UE Ljub-
ljana. s-37184

Jelovčan Mojca, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, duplikat vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1116079, reg. št. 33187, izda-
la UE Kranj. g-37363

Jerebič Damjan, Golišče 64, Kresnice,
delovno knjižico. s-37253

Jerman Petra, Strma pot 1, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 43619, izdala
UE Koper. g-37359

Jesenovec Janez, Kokošnje 13, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700680, reg. št. 23706, izdala UE Domža-
le. s-37242
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Jevšek Alojzija, Nasipna ul. 71a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
50843, izdala SO Maribor, dne 21. 3.
1994. m-953

Jolić Vladimir, Potrčeva c. 50a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7275, izdala
UE Slovenj Gradec. g-37356

Kaiser Gregor, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 13759,
reg. št. 148235. s-37333

Kamenski Iztok, Dvorjane 18i, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 58549, izdala SO Maribor, dne 14. 6.
1994. m-904

Kananovič Tatjana, Einspilerjeva 34, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109273, izdano dne 13. 3. 1996. m-850

Kardelj Vanja, Pot na Fužine 55, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195761, izdala MSNZ Ljubljana. s-37211

Karlatec Janez, Vuhred 77, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9751, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-37140

Kaučič Zoran, Ptujska c. 19, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13314. g-37013

Kavnik Maksimiljan, Spodnji Razbor 34,
Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8323, izadala UE Slovenj Gradec.
g-37161

Kavčič Tadeja, Malečnik 121, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100408,
izdano 11. 10. 1993 pri UE Maribor. m-755

Kehonjič Alma, Kajuhova 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10414.
p-37123

Kelbič Dušan, Košaški dol 95, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
67879, izdala SO Maribor, dne 15. 3.
1994. m-903

Kerenc Franc, Varda 24, Jurovski dol,
spričevalo za 1. in 2. letnik Poklicne lesar-
ske šole Maribor, za leta 1977/78 in
1978/79. m-806

Kermavc Jože, Vinarje 102, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36634,
izdano 12. 10. 1992. m-854

Kern Igor, Klanec 44a, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13779, iz-
dala UE Kamnik. s-37210

Keuc Janez, Grajenščak 25, Ptuj, in-
štruktorsko dovoljenje št. 7/79, ser. št. 93,
izdala SO Maribor, dne 17. 2. 1979. m-859

Keček Renata, Splavarski prehod 6, Ma-
ribor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu Republiškega komiteja za vzgojo in izo-
braževanje ter telesno kulturo v Ljubljani,
izdano leta 1985. m-824

Kirbiš Adela, Pokoš 16, Zgornja Polska-
va, zaključno spričevalo Ekonomske sred-
nje šole Maribor, izdano leta 1973. m-823

Kiseljak Ksenja, Trniče 74d, Marjeta, in-
deks št. 81447358, izdala EPF Maribor.
m-783

Kmetič Robert, Zgornji Žerjavci 9, Le-
nart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 7549, velja od 22. 1. 1992
do 22. 1. 2002. m-996

Knaflič Barbara, Hočko Pohorje 43, Po-
horje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105866, velja od 28. 8. 1995 do 28. 8.
2005. m-930

Knap Danijel, Ruške čete 16, Ruše, za-
ključni izpit 3. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1992. m-920

Kneževič Darko, Linhartova 90, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3538.
s-37043

Knez Lidija, Loka 5, Fram, zavarovalno
polico št. 1051923, 14124, 119024, iz-
dala Zavarovalnica Slovenika. m-995

Kniplič Darja, Koroška 25, Radlje ob
Dravi, delovno knjižico, reg. št. 11583, ser.
št. A 0061529, izdana dne 10. 3. 1986.
p-37190

Koban Suzana, Prušnikova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99086,
izdano 11. 9. 1996. m-968

Kocjančič Andrej, Gradnikova ul. 1,
Kranj, preklicuje certifikat št. 010548, za
prevoz nevarnih snovi, izdala MNZ, dne
21. 11. 1997. g-37352

Kokalj Anton, Šinkov turn 55, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
388273, reg. št. 188613, izdala UE Ljub-
ljana. s-37203

Kokec Peter, Betnavska c. 127, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88349, velja od 14. 6. 1994 do 14. 6.
2004. m-754

Kokol Daniela, Nova vas pri Ptuju 54,
Ptuj, indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71069426. m-989

Kokot Franc, Senovica 12, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Srednje kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-734

Kolar Marjan, Miklošičeva 1, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednjegrad-
bene šole Maribor - poklic gradbeni tehnik,
izdano leta 1983. m-934

Kolerič Miran, Apače 10, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10832, iz-
dala UE Gornja Radgona. g-37283

Komel Primož, Trubarjeva 16, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-37274

Konečnik Blaž, Škocjan 3, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1199612, reg. št. 32429, izdala UE Dom-
žale. s-37047

Konjar Maša, Smlednik 3, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973119, reg. št. 171320, izdala UE Ljub-
ljana. s-37063

Kopač Andrej, Endliherjeva ulica 4, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gradbeno tehnične
šole v Ljubljani, izdana leta 1986. s-37148

Kopina Marija, Tomačevo 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
730835, reg. št. 59824, izdala UE Ljublja-
na. s-37034

Koren Dejan, Bratonci 161, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 33391. p-37117

Koritnik Matjaž, Dramlje 52, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10333,
izdala UE Šentjur. p-37105

Korošak Jožef, Štantetova ul. 16, Mari-
bor, diplomo Srednje lesarske šole, izdano
leta 1988. m-938

Korun Barbara, Bežigrad 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931903, reg. št. 157608, izdala UE Ljub-
ljana. s-37325

Kos Alojz, Kostialova 22, Novo mesto,
zaključno spričevalo. p-37156

Kos Metka, Pernica 9a, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94216, iz-
dano dne 20. 5. 1992. m-896

Kostanjevec Boštjan, Lenardonova 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
102357, izdano dne 18. 5. 1994. m-922

Kostanjšek Sabina, Šomat 15, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5201, izdano 9. 6. 1993 pri SO Pesnica.
m-761

Kotnik Alenka, Cesta Krimskega odreda
108, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 154239, izdala UE Ljubljana.
s-37130

Kotnik Ivanka, Podjavorškova 5, Celje,
vozniško dovoljenje št. 23047. p-37137

Kovač Aleksandra, Borštnikova ul. 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69465, izdano 20. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-793

Kovač Martin, Ulica 9. junija 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565334, reg. št. 192870, izdala UE Ljub-
ljana. s-37208

Kovač Nejc, Rudnik 3/6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31942.
s-37039

Kovačič Mateja, Globočnikova 26, Po-
stojna, vozniško dovoljenje. p-37111

Kovič Boštjan, Pot v Podgorje 7 a, Do-
brunje, dijaško mesečno vozovnico, št.
32704. s-37106

Kozar Branko, Mejna 58, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
107005, izdano 14. 7. 1997. m-809

Košir Cvetka, Svetozarevska 14, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12256. g-37232

Kržič Alenka, Rakitna 139, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 218992, S
1163524, izdala UE ljubljana. s-37167

Krajnc Matjaž, Pajkova 24, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93684, iz-
dano 25. 3. 1992 pri UE Maribor. m-735

Kramar Igor, Spodnji Rudnik III/6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480053, reg. št. 154341, izdala UE Ljub-
ljana. s-37300

Kramar Nevenka, Mekotnjak 3, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje. p-37130

Kranjc Andrej, Gabrijele 48, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9586.
p-37099

Kranjec Marjan, Rožno 14a, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9780.
p-37161

Krasnik Urška, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190981, reg. št. 210166. s-37101
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Kraševec Ana, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-37295

Kremenšek Saša, Cesta Krimskega odre-
da 19, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Trgvo-
ske akademije, izdano leta 1995. s-37174

Križman Leander Mitja, Martinja vas 2,
Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 564214, reg. št. 2185, izdala UE
Trebnje. s-37038

Križnik Božena, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 189609, S 644214, izdala UE
Ljubljana. s-37338

Krivec Lovro, Ul. Vide Pregarc 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
006856. s-37111

Kričaj Miha, Medno 38, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 43758.
s-37081

Krope Jurij, Ruška 11, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1707, izdala ONZ
Maribor, dne 27. 12. 1993. m-894

Kumer Gregor, Ob žici 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000393,
reg. št. 168813, izdala UE Ljubljana.
s-37042

Kunst Daniel, Jeretinova 17, Celje, spri-
čevalo št. 18495. p-37098

Kuplen Jože, Lendavske Gorice 219/b,
Lendava, vozniško dovoljenje. p-37154

Kurtović Seid, Gerbičeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388865, št. reg. 191681. s-37040

Kuzman Robert, Začret 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 35992. p-37097

Kuzmič Miroslav, Pod vinogradi 51, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
50957, izdala SO Maribor, dne 6. 7. 1994.
m-861

Kušnik Branko, Ledinek 5, Sveta Ana v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7430, velja od 15. 5. 1996 do
12. 5. 2004. m-842

Kvas Marjan, Vojnik 199, spričevalo 4.
letnika Tehnične šole Celje, smer gradbeni
odsek nizke gradnje, izdano leta 1972.
m-954

Ladler Silva, Šomat 48, Sladki vrh, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Vranji vrh, za šolsko
leto 1967/68. m-889

Lah Barbara, Cesta Cirila Kosmača 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566181, reg. št. 174930, izdala UE
Ljubljana. s-37054

Lajlar Klavdija, Drapšinova 15, Celje,
vozniško dovoljenje št. 44030. p-37112

Langus Jelka, Tomšičeva 68c, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje št. S 221984.
g-37154

Lapanje Tamara, Gradnikova 39, Nova
Gorica, spričevalo. p-37013

Lazarevska Daniela, Destradijev trg 1,
Koper, vozniško dovoljenje št. 28514.
g-37024

Lebreht Jože, Zg. Ščavnica 41, Sv. Ana
v Slovenskih goricah, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 8989, izdano 16. 3. 1994 v UE
Lenart. m-816

Leich Patrik, Lovska 71, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 73999, iz-
dano 24. 3. 1993 pri UE Maribor. m-37082

Lekič Nataša, Polje, Cesta VI/20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27003. s-37085

Lendero Majda, Štuki 34, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Upravno administrativne šole
Ptuj, izdano leta 1981. m-821

Les Sabina, Medlog 16, Celje, študent-
sko izkaznico, izdala Fakulteta za arhitektu-
ro, št. 25025500. s-37349

Leskovšek Franc, Gradišče 5, Mozirje,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spri-
čevalo Gradbene tehniške šole Maribor, po-
klic gradbeni tehnik, spričevala izdana leta
1976 in 1977. m-924

Letonja Boštjan, Falska 110, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 108981, iz-
dala UE Maribor. m-814

Lobe Gregor, Njegoševa cesta 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813998, reg. št. 99014. s-37339

Lobnik Mateja, Krožna pot 9, Maribor,
diplomo Srednje naravoslovne šole Mari-
bor, izdane leta 1991. m-807

Logar Elizabeta, Kajuhova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 4028. p-37012

Logar Iztok, Kosarjeva 56, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 57813,
izdala SO Maribor, dne 17. 7. 199. m-829

Lojič Slobodan, C. 1. maja 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810234, reg. št. 44996, izdala UE Kranj.
g-37145

Lončar Bojan, Zalog 85, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 114902, reg. št. 34126. g-37234

Lončarič Mojca, Podvozna 32, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8126,
izdala UE Piran. g-37230

Lončarič Zvezdana, Delavsko naselje
23, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 95490, izdano
8. 4. 1997 pri UE Maribor. m-741

Lorenčič Dušanka, Borova vas 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82622, izdano 8. 10. 1993. m-768

Lorger Ivan, Kidričeva c. 82, Miklavž,
delovno knjižico št. 27393. m-723

Lužar Tanja, Medvedova 14, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996.
m-898

Lukunič Katja, Brilejeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 26832.
s-37291

Lunežnik Matej, Tomanova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 86504,
izdano dne 5. 7. 1994. m-949

Madruša Sonja, Kvedrova 9, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 41942. g-37017

Majc Leonida, Panonska 38, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11345, izdala UE Gornja Radgona. g-37373

Majcan Branko, Košaški dol 41, Maribor,
spričevala za poklicnege voznike Kmetijske
šole Maribor, za leto 1973/74. m-775

Majcenič Angela, Šomat 17, Zgornja Vel-
ka, zaključno spričevalo OŠ Vranji Vrh, iz-
dano leta 1960. m-935

Makuc Albin, Klanc 15, Bovec, vozniško
dovoljenje št. S 1233601, izdala UE Tol-
min. g-37023

Malajner Peter, Miklavška 43, Hoče, de-
lovno knjižico št. 2399, izdana 1991. m-757

Malešević Dejan, Guličeva 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, za šolsko leto 1995/96. m-928

Malik David, Slap 4č, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 705106, izdano
dne 23. 5. 1994. g-37360

Malič Matejka, Borova vas 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79561,
izdano 10. 8. 1995 pri UE Maribor. m-799

Marič Jago, Balos 3, Tržič, vozniško do-
voljenje. p-37155

Marič Samo, Kettejeva 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7460, izdala
UE Maribor, dne 21. 12. 1994. m-837

Marko Vesna, Nušičeva 9, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001123587, reg. št. 31551, izdala UE
Domžale. s-37186

Markovič Damijan, Pupinova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100166,
izdano 13. 9. 1993. m-776

Marksl Marjan, Goriška 19c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105511,
izdano 15. 7. 1997. m-929

Markuš Milan, Žice 55, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 660, izdala UE Lenart, velja od 17. 2.
1994 do 17. 2. 2004. m-857

Matanić Mile, Ivana Kozarca 49, Ivanko-
vo, zaključno spričevalo o končani Srednji
gradbeni šoli Veno Pilon Ajdovščina, izdano
leta 1983. s-37262

Matko Mitja, Zvitrova 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33950,
izdala UE Novo mesto. g-37277

Mavrič Branko, Hrušica 77a, Podgrad,
zavarovalno polico AO 0273238, izdala Za-
varovalnica Adriatic, PE Postojna. g-37225

Maček Robert, Malečnik 200, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
95184, izdano 6. 1. 1997. m-969

Meljo Jana, Clevelandska ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927711, reg. št. 140747, izdala UE Ljub-
ljana. s-37318

Merčun Aleš, Zvezda 19, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 561470, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-37194

Metelko Jožica, Valburga 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228644, reg. št. 69937, izdala UE Ljublja-
na. s-37037

Mihajl Tadeja, C. v Megre 9, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-37362

Miklavčič Vesna, Petkovec 64, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 659692,
reg. št. 3665, izdala UE Logatec. s-37204

Miljevič Stoja, Partizanska 5a, Celje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene teh-
niške šole Celje, izdano leta 1983. m-947
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Mlasko Marjan, Prepolje 114, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94884,
izdala SO Maribor, dne 17. 3. 1997. m-867

Mlinarič Domen, Ulica Pod Perkolico 28,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8893, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-37107

Modrijan Vjekoslav, Borisa Katina 52,
Solkan, vozniško dovoljenje. g-37378

Mohor Franc, Kapelska 17, Radenci, za-
ključno spričevalo Poklicno Industrijske ko-
vinarske šole Maribor, izdano leta 1959.
m-985

Mohorko Franc, Štrekljeva 24, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Žetale, izdano leta
1971. m-910

Moravs Smiljan, Drevesniška 19, Rače,
indeks Srednje trgovske šole. m-37032

Močnik Alenka, Kozarišče 51a, Stari trg
pri Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št.
12053. s-37079

Muc Jožef, Čadram 16, Oplotnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za
elektrotehniško in strojno stroko Maribor,
izdano leta 1968. m-781

Murat Silva, Ob Blažovnici 87, Limbuš,
zaključno spričevalo OŠ Rado Robič, izda-
no leta 1981 v Limbušu. m-871

Murat Silva, Ob Blažovnici 87, Limbuš,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, iz-
dano leta 1984. m-872

Murn Anton, Rožna ul. 8, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4771, izdala Občina Novo mesto. g-37151

Mušič Barbara, Klavčičeva ulica 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19702, izdala UE Kamnik. s-37370

Nemeček Denis, Cesta Talcev 10, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
101536, izdano 15. 2. 1994. m-970

Novak Aleksander, Kozina 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6696,
izdano 2. 6. 1994. m-813

Novak Andrej, Kamenškova 53, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94247,
izdala UE Maribor, dne 22. 5. 1992. m-951

Novak Karmen, Vrtna 10, Orehova vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole Maribor, za šolsko leto
1993/94. m-959

Novak Ksenija, Krašce 17, Moravče,
spričevalo 1. in 2. letnika Usnjarsko krznar-
ske šole Domžale, za šolska leta 1990/91
in 1991/92, izdano na ime Zore Ksenija.
s-37069

Novak Matevž, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1137167, reg. št. 215640, izdala UE
Ljubljana. s-37222

Novak Zvonko, Kurirčkova 32, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 69316, izdano 4. 7. 1994 pri
UE Maribor. m-743

Novinec Nina, Šegova ulica 62, Novo
mesto, indeks Fakultete za družbene vede,
št. 10781, izdano leta 1995. s-37342

Oblak Helena Ana, Rožna 10, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22306.
g-37138

Obradoić Dejan, Pot na Fužine 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1636.
s-37088

Obreza Aleksander, Veliko Mlačevo 15a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12104, izdala UE Grosuplje. s-37028

Ocepek Mitja, Cesta ob parku 37, Vele-
nje, diplomo Višje tehnične šole za kemijo,
izdano leta 1971. m-886

Ocvirk Marjan-Jože, Savinškova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 844808, reg. št. 106820,
izdala UE Ljubljana. s-37027

Omersa Peter, Tavčarjeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
217541, reg. št. 158095. s-37102

Onič Danica, Moše Pijade 45, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole 1977.
m-804

Oplotnik Dragotin, Šešče 69, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
508017, izdala UE Žalec. p-37104

Oprčkal Marjan, Višnja vas 15a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14606,
izdala UE Celje. p-37356

Oražen Ažbe, Vinterca 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37647.
s-37109

Ornik Franc, Pesnica pri Mariboru 34,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BCFG, št. 4457, izdala UE Pesnica,
dne 26. 3. 1993. m-835

Ornik Srečko, Loka 12, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 50051, velja od
4. 1. 1993 do 4. 1. 2003. m-915

Osredkar Boštjan, Mošnje 10, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21774, izdala UE Radovljica. g-37155

Osterman Jana, Plavje 41, Škofije, de-
lovno knjižico. g-37059

Ovijač Primož, Ulica Rozke Usenik 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 444394, reg. št. 147386, izdala UE
Ljubljana. s-37205

Očkerl Sonja, Počenik 14, Jakobski dol,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Sladki
vrh, izdano leta 1979. m-892

Paj Anita, Lackova cesta 134, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111287,
velja od 24. 1. 1997 do 24. 1. 2007. m-914

Pandža Miro, Mencingerjeva 65, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40970. s-37084

Pangerc Darko, Ahlinova 10, Škofljica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gradbeno tehnič-
ne šole Ljubljana, izdano leta 1981 in 1982
leta. s-37324

Pančur Katarina, Selska c. 29, Ptuj, ze-
leno karto št. 00450993. m-789

Pančur Klemen, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, zavarovalno polico št. 1-N
14431,14440 in obrazec 0 od št. 2601 do
2606. m-801

Patajac Mario, Okt. revolucije 27, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9811,
izdala UE Izola. g-37143

Pavlič Gabrijela, Šmarjeta 15a, Šmar-
ješke Toplice, zaključno spričevalo Šole za

prodajalce v Brežicah, izdano junija 1976
na ime Eržen Gabrijela. g-37212

Pavlič Maks, Glavni trg 5, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-37162

Pavlič Tanja, Gor. Maharovec 14, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35880. g-37372

Pavlovič Zdenka, Pot na Labar 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687299, reg. št. 59655, izdala UE Ljublja-
na. s-37025

Pavšič Milan, Za gradom 5, Bled, voz-
niško dovoljenje. g-37019

Pegan Marijan, Pod Lazami 22, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. ABF.
g-37380

Pehant Helena, Bohova 44b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86646,
velja od 20. 6. 1994 do 20. 6. 2004.
m-993

Pekez Dejan, Regentova 2, Maribor,
službeno izkaznico št. 0505700. g-37005

Penca Stanislav, Maistrova 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5973, izdala UE Novo mesto. g-37358

Perkovič Zoran, Lendavska 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 32169.
p-37010

Petelinšek Frančišek, Na Postajo 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št.
2743, izdala UE Ptuj. g-37271

Petkovšek Irena, Cesta Krimskega odre-
da 28, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8176, izdala UE Vrhnika. s-37395

Petrič Štefanija, Brilejeva ulica 21, Ljub-
ljana, zaključni izpit Dveletne administrativ-
ne šole, izdan leta 1970. s-37257

Peček Franc, Loče 41, Loče pri Poljča-
nah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
830. p-37126

Pignor Boris, Loncova vas 89, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30140, izdala UE Ptuj. g-37014

Pintar Jakob, Štrukljeva 19, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 8320.
g-37159

Pipenbaher Iztok, Gasilska 11, Rače,
delovno knjižico, št. 3375, izdana v Maribo-
ru. m-931

Pirc Branko, Ul. Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika
Gradbene tehnične šole v Ljubljani.
g-37008

Pirc Oton, Budanje 18, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1236024, izda-
la UE Ajdovščina. g-37383

Piskar Jaka, Rozmanova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13328.
s-37078

Pišek Sebastian, Knafelčeva 26, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
104561, izdano dne 17. 4. 1997. m-984

Planinc Simon, Janševa 8, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje kov. in metal.
šole Maribor, izdano leta 1993. m-784

Plešec Sonja, Mariborska 122, Oreho-
va vas, zaključno spričevalo Gimnazije Milo-
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ša Zidanška Maribor, za leto 1979/80.
m-798

Pleško Boris, Gerbičeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106660, reg. št. 203674, izdala UE Ljub-
ljana. s-37135

Pliberšek Mira, Gospejna 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18319,
izdano 18. 2. 1994 pri UE Maribor. m-778

Plohl Igor, Prušnikova 18, Maribor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1987
in 1988. m-966

Ploj Marija, Zg. Velka 31, Zgornja Velka,
zaključno spričevalo OŠ Zgornja Velka, iz-
dano leta 1968. m-906

Požek Jure, Drožanjska 30a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10909.
p-37114

Podgoršek Danica, Šmarjeta 16, Škofja
vas, zaključno spričevalo Pedagoške gim-
nazije Celje, smer varuhinja, izdano leta
1985. m-818

Pokorn Matjaž, Jamova 48, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43534.
s-37201

Polajnar Janja, Puncerjeva ul. 10a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100160, velja od 10. 9. 1993 do 10. 9.
2003. m-988

Polanec Jera, Partizanska 10, Poljčane,
spričevalo OŠ, št. 63, izdano dne 15. 6.
1960. m-855

Polanec Marija, Vukovje 70, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 66646,
izdala SO Maribor, dne 9. 2. 1994. m-844

Polenik Andrej, Gasilska 12, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-37165

Poljanšek Janez, Račeva 1, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4643. g-37126

Pomberg Ana, Sp. Velka 36, Zgornja Vel-
ka, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Zgor-
nja Velka, izdano leta 1965. m-899

Ponikvar Andrej, Alpska 1, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4005.
s-37213

Popović Liljana, Knafelčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104443,
izdano 27. 1. 1995. m-940

Porenta Lisica Barbara, Gradišče 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893004, reg. št. 154810. s-37245

Postružnik Andrej, Ljubljanska 29, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
79448, izdano dne 23. 6. 1994. m-981

Praznic Saša, Lehen na Pohorju 39a,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8417, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-37108

Praznik Janja, Kotlje 25a, Ravne na Ko-
roškem, dijaško mesečno vozovnico, št.
4687. s-37317

Prelog Emil, Fulneška 6, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-37136

Primar Katarina, Dolenjska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933583, reg. št. 147353, izdala UE
Ljubljana. s-37003

Primc Matic, Heroja Rojška 48, Celje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12126 D.
s-37316

Primec Peter, Gozdna 5, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 92012, izdala SO
Maribor, dne 16. 5. 1994. m-932

Prosič Dejan, Otovci 62 B, Mačkovci,
diplomo Srednje družboslovne in ekonom-
ske šole v Murski Soboti, št. P 19/91.
s-37092

Pukl Tjaša, Pod kostanji 41, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39510.
s-37326

Pulič Silva, Gortanova 2, Slovenska Bi-
strica, duplikat delovne knjižice, št. 1378,
izdana leta 1988. m-946

Pungartnik Darko, Viška cesta 22, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje. p-37096

Puntar Danica, Stogovci 46, Apače, za-
ključno spričevalo VII. razreda OŠ Lokavec,
izdano leta 1973. m-885

Pušnar Danica, Dol. Cerovo 43, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-37382

Rovšnik Vasja, Ljutomerska 3, Gornja
Radgona, indeks Pravne fakultete, št.
71103924. m-900

Racman Frančišek, Mengeška 18, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
675917, reg. št. 7287, izdala UE Domža-
le. s-37272

Rade Marija, Vanganel 60, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7620. g-37267

Radončič Nadira, Zlato polje 2b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523863, reg. št. 38250, izdala UE Kranj.
g-37146

Rajh Roman, Sitarjevška cesta 35, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1184004, izdala UE Litija. s-37171

Rajh Simona, Partizanska 1, Velenje, di-
plomo Gostinske šole Maribor, za šolsko
leto 1985/96. g-37117

Rampre Andrej, Vodovodna 28, Maribor,
zavarovalno polico avtomobilskega zavaro-
vanja št. 101310, izdano pri Zavarovalniški
hiši Slovenica, d.d. Maribor. g-37114

Raner Branko, Vukovje 6a, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 49032,
izdano 3. 3. 1994 pri UE Maribor. m-762

Ranfl Andrej, Paradiž 106, Cirkulane,
spričevalo 4. letnika, za šolsko leto
1996/97. g-37009

Razstresen Nataša, Zvezda 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-37348

Reberšek Rebeka, Padežnikova 4, Ma-
ribor, zaključno spričevalo OŠ Janko Pa-
dežnik, izdano leta 1995. m-763

Rejc Svetlana, XXX. divizije 19/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. s-37284

Rep Kristina, Maroltova ulica 11, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Ledina, izdano leta 1995. s-37215

Repnik Silvester, Strug 15, Makole, de-
lovno knjižico, reg. št. 12256, ser. št.
172541, izdano v Slovenski Bistrici, dne
27. 2. 1978. m-936

Repše Vildana, Dunajska cesta 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1024320, reg. št. 205423, izdala UE Ljub-
ljana. s-37251

Reš Polonca, Pot na Zduše 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212984, reg. št. 163896, izdala UE Ljub-
ljana. s-37073

Rižnar Riko, Cesta Krimskega odreda
108, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 56144, izdala UE Ljubljana.
s-37129

Rifelj Ana, Mozirje, dvižni listek za ročno
uro št. 637 pri urarju Terglovčniku v Celju.
m-883

Ričko Stanislav, Sladki Vrh 8, Sladki Vrh,
zaključno spričevalo OŠ, izdala Delavska
univerza Maribor, za šolsko leto 1975/76.
m-875

Rožman Branko, Gradnikova 1, Brežice,
vozniško dovoljenje št. 10020. p-37132

Robič Stanislava, Brezni vrh 49, Podvel-
ka, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole Maribor, izdana leta 1969,
1970 in 1971. m-952

Rode Tomaž, Kersnikova 10, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in diplomo, izdala Sred-
nja glasbena in baletna šola v Ljubljani leta
1987. s-37237

Rogelja Manja, Kosovelova ulica 18, Lu-
cija, Portorož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12097. s-37095

Rogina Franc, Starše 48, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92554, iz-
dala UE Maribor, dne 7. 7. 1994. m-979

Rogina Peter, Dupleška 56, Maribor, de-
lovno knjižico št. 51837, izdano leta 1983.
m-974

Rojc Vivjana, Skladiščna 1, Izola, delov-
no knjižico. g-37115

Romič Robert, Štrihovec 67b, Šentilj v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9083, izdano 29. 6. 1994. m-852

Rotar Jože, Vavpotičeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
586845, reg. št. 77150, izdala UE Ljublja-
na. s-37185

Rozman Gregor, Višnarjeva ulica 6, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166093, reg. št. 218169, izdala UE Ljub-
ljana. s-37331

Rošić Enisa, Zupančičeva 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24385.
s-37065

Rubin Franc, Podgradje 41, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. p-37129

Ruhitel Leon, Sv. Ana 6a, Sv. Ana, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Gradbene tehniške
šole v Mariboru, smer gradbeni tehnik, za
leti 1975 in 1976. m-916

Rupnik Anton, Rožna 2, 3000 Celje,
spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske šo-
le v Celju, smer natakar, za šolsko leto
1980/81. m-787

Rupnik Klavdija, Kardeljeva 57, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole, smer ko-
mercialni tehnik, izdano leta 1988. m-880

Rutar Aleš, Prešernova ul. 13, Radovlji-
ca, spričevalo 8. razreda osnovne šole.
g-37119
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Sabreb Avdić, Seidlova 22, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 34121, ser.
št. 132090, izdana 5. 10. 1988. g-37116

Sagadin Boža, Borova vas 31, Maribor,
zavarovalno polico št. 1059327, izdala Za-
varovalna družba Slovenica d.d., Ljubljana,
dne 1. 4. 1997. m-825

Saiti Ramo, Panonska 5a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 83645, iz-
dala UE Maribor, dne 22. 3. 1995. m-890

Sajko Milena, Šentiljska c. 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11718,
izdala UE Maribor, dne 4. 12. 1997. m-937

Saradjen Vladimir, Ul. Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62986, reg. št. 114009, izdala UE
Ljubljana. s-37258

Satler Sebastijan, Levstikova 3, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18837. m-912

Savić Mira, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353305, reg. št. 156879, izdala UE Ljub-
ljana. s-37075

Savić Zlatko, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1103008, reg. št. 212464, izdala UE
Ljubljana. s-37074

Seljak Barbara, Mrzli vrh 1, Žiri, potrdilo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šo-
le, izdano leta 1996. s-37044

Semenič Raul, Podnanos 4/a, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1118720, izdala UE Ajdovščina. g-37304

Senjan Željko, Trg E. Kumičića 15, Hr-
vatska, zaključno spričevalo Gradbene po-
klice šole, smer zidar, izdano leta 1977 v
Mariboru. m-749

Senčič Danica, Selnica ob Muri 86, Cer-
šak, spričevalo OŠ Sladki vrh, izdano leta
1974. m-866

Serdinšek Igor, Krekova ul. 8, Maribor,
delovno knjižico št. 2707. m-760

Sernec Miran, Sp. Velka 62, Zgornja Vel-
ka, zaključno spričevalo OŠ Sladki vrh,izda-
no leta 1980. m-887

Sevšek Ivan, HDB 12a, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 6960.
p-37124

Simončič Ladislava, Ul. talcev 1, Mari-
bor, delovno knjižico št. 28066, izdano leta
1975. m-893

Siranko Bojan, Maserikova 26, Maribor,
zaključno spričevalo poklicne šole za vozni-
ke motornih vozil, za leto 1979/80. m-748

Skaza Stojan, Čanžekova 22, Maribor,
zaključno spričevali 3. in 4. letnika Srednje
gradbene šole Maribor - gradbeni tehnik,
izdani leta 1977 in 1978. m-921

Skok Natalija, Cerkova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S894740, reg. št. 131747, izdala UE Ljub-
ljana. s-37199

Slatinšek Iris, Bezenškova 23, Maribor,
zaključno spričevalo 4. letnika II. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1983. m-753

Sobočan Brigita, Sketova ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101127874,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-37293

Sopčič Meta, Polje, Cesta X/4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1107037, reg. št. 211458, izdala UE
Ljubljana. s-37031

Spruk Valentina, Godič 80 c, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17166.
s-37096

Stanojević Katarina, Vavta vas 77, Stra-
ža, dijaško mesečno vozovnico, št. 12567.
s-37341

Stare Emil, Dolenjska cesta 45č, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1212183, reg. št. 203579, izdala UE
Ljubljana. s-37255

Stegel-Hasovič Katja, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105538, reg. št. 109433, izdala UE
Ljubljana. s-37202

Stermenszky Tina, Marinčeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 119917, reg. št. 220423. s-37336

Stjepič Biljana, Streliška 16a, Maribor,
zaključno spričevalo Srednjetrgovske šole,
smer upravni tehnik, izdano leta 1996.
m-863

Stopinšek Jožica, Završnikova c. 6, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2010, izdala UE Laško. p-37125

Strahan Tomaž, Partizanska 28, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167457, reg. št. 45282, izdala UE Kranj.
g-37361

Strehar Ana, Trzinska ulica 6, Domžale,
delovno knjižico. s-37052

Strnad Ervin Aleš, Zdenska vas 1 a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12478, izdala UE Grosuplje. s-37332

Stropnik Boris, Gotovlje 38, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 1750, izdala
UE Žalec. p-37141

Struger Jadranka, Ul. Proleterskih bri-
gad 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 73359, izdano 16. 6. 1993 pri
UE Maribor. m-786

Supić Damir, Na produ 18, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8582,
velja od 24. 9. 1992 do 24. 9. 2002.
m-960

Svetličič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete Ljubljana,
izdan leta 1993. s-37041

Šadl Robert, Stara 12, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje št. 26257. p-37133

Šahić Redžep, Brodarska ulica 8, Litija,
delovno knjižico. s-37256

Šaruga Erih, Gubčeva ulica 4, Krško,
vozniško dovoljenje. p-37134

Šefman Maja, Tržaška c. 146a, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
853439, reg. št. 5978, izdala UE Logatec.
s-37061

Šenveter Janez, Jožeta Štanteta 14, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
112168, izdala SO Maribor, dne 16. 6.
1997. m-868

Šerbec Erih, Šolska 8, Limbuš, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1556, izdano
dne 26. 2. 1992. m-37262

Šibila Nives, Matke 74, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675115,
izdala UE Žalec. p-37127

Šimunič Zvonko, Ul. Franca Skaze 15,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1195, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-37177

Škedelj Irena, Taborska, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10485.
s-37093

Škoberne Jože, C.K.O. 9, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17814.
p-37145

Škof Marko, Lormanje 19, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9029, izdano dne 30. 3. 1994. m-987

Škopič Elvis, C. na Kope 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15398.
s-37198

Šokec Petar, Mihanovičeva 7, Podrav-
ske sesvete, spričevalo o zaključnem izpitu-
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, št.
369-1977/78. s-37136

Španinger Bojan, Fluksova 13, Maribor,
delovno knjižico št. 11764, izdana leta
1988. m-737

Šparovec Aleksander, Obrtniška 8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 15512. s-37294

Štebal Andrej, Vikrče 13, Ljublja-
na/Šmartno, dijaško mesečno vozovnico,
št. 43172. s-37087

Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Maribor,
zav. pol. št. AA-PT3894, 6401, 6402,
6403, 6408, 6410, 7052, 8124, 8191,
7184, 7300, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-767

Šteger Ervin, Ravna 3, Selnica ob Dravi,
zavarovalne police, št. AA-pon 01 145213,
1-AO-01 526517, 526520, ZK 450667
450668, SE-ŽIm008246, 1-N 009357, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. m-901

Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico 1-AO-01 št.
526519, izdala Zavarovalnica Adriatic. m-911

Šterlek Ervin, Železnikova 22a, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Bratov Greifov
Spodnji Duplek, izdano leta 1983. m-878

Štibler Miro, Jemčeva cesta 22, Trzin,
spričevalo OŠ Prule. s-37320

Štraus Aleš, Prušnikova 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 108950, iz-
dala UE Maribor, dne 25. 11. 1996. m-862

Štrumbelj Igor, Vrhovci C. III/3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768550, reg. št. 56003, izdala UE Ljublja-
na. s-37120

Šturm Aleš, Rudnik 2, Kočevje, vozniško
dovoljenje. g-37384

Šturm Branka, Golo 18, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 2818. s-37098

Šumandl Alojz, Zgornja Velka 23, Zgor-
nja Velka, zaključno spričevalo OŠ Zgornja
Velka, izdano leta 1973. m-941

Šumer Beno, Kumen 46, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH,št. 4895, izdano 16. 12. 1993.
m-831
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Šuštaršič Gregor, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1076702, reg. št. 210761, izdala UE
Ljubljana. s-37327

Šušteršič Miran, Preška cesta 6, Med-
vode, indeks Strojne fakultete, št.
23940296, izdan leta 1994. s-37306

Švelc Tina, Grahovo 36, Grahovo, vozno
karto št. 0010061, za relacijo Ljubljana-Gra-
hovo, izdal Integral Notranjska. s-37323

Ščavničar Andrej, Mladinska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 65699,
izdano dne 2. 6. 1994. m-925

Tasič Martin, Mislinja 2382, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13223,
izdala UE Slovenj Gradec. g-37170

Tavželj Simon, Iška 5, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1042721, reg. št.
207159, izdala UE Ljubljana. s-37269

Tašner Marcel, Ul. svobode 8, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 85221, izdala UE Maribor, dne
7. 3. 1994. m-827

Tomaževič Teja, Gunceljska cesta 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6036. s-37224

Tomšič Klemen, Ulica 28. maja 73, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Miška Kranjca v Ljub-
ljani. s-37319

Toplak Milena, Železnikova ul. 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101640, velja od 21. 2. 1994 do 21. 2.
2004. m-990

Toplak Mojca, Pekerska 63, Maribor,
spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Janko
Padežnik, izdano leta 1987 do 1994.
m-769

Toter Tomaž, Celjska 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 100476,
izdano 5. 4. 1995 pri UE Maribor. m-856

Trivič Dragan, Cankarjeva 15, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-37381

Trojner Milena, Slovenska 38a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 66255,
izdano 8. 1. 1993 pri UE Maribor. m-756

Tršek Boštjan, Ulica Pohorskega bata-
ljona 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 936975, reg. št. 177206, izda-
la UE Ljubljana. s-37131

Trčko Štefan, Pohorskega odreda 5,
Slovenska Bistrica, indeks št. 93353439,
izdala Fakulteta za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko Maribor. m-736

Turk Bojan, Trate 5, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6276,
izdala UE Ormož. g-37160

Udvanc Martina, Dobe 7, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6619. p-37128

Upelj Tomaž, Jevnica 25, Kresnice, za-
varovalno polico št. 0101810, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-37264

Uratnik Andrej, Na Rojah 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 89800,
S 543723, izdala UE Ljubljana. s-37298

Urbanč Alojz, Jelše 13, Leskovec pri Kr-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1661, izdala SO Krško. p-37176

Urbančič Tadeja, Ulica Marije Draksler-
jeve 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1164193, reg. št. 204835, iz-
dala UE Ljubljana. s-37071

Urek Suzana, Dalmatinska 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97345,
velja od 30. 6. 1994 do 30. 6. 2004.
m-846

Uršič Alida, Gornje Cerovo 59, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-37275

Uršič Radojka, Dolenjska cesta 327,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891827, reg. št. 132939, izdala UE Ljub-
ljana. s-37259

Valentinčič Jernej, Kozaršče 29, Tolmin,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljublja-
na-Šiška. s-37099

Valentinčič Polonca, Modrej 21, Most
na Soči, vozniško dovoljenje št. S 593369,
izdala UE Tolmin. g-37142

Vamberger Sašo, Šorlijeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087227, reg. št. 46506, izdala UE Kranj.
g-37144

Vantur Brigita, Bukovje 7, Stanice, matu-
ritetno spričevalo Živilske tehnične šole, iz-
dano leta 1981 v Mariboru. m-805

Varga Franc, V Karlovce 45, Dobrunje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, izdano 26. 5. 1990 v Kopru. s-37066

Velikovnja Bojan, Nova ul. 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46904,
izdala SO Maribor, dne 27. 11. 1995.
m-836

Veličkovič Slobodan, Trg D. Kvedra 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88202, izdala SO Maribor, dne 18. 2.
1995. m-865

Verbančič Neža, Bukovec 150, Markov-
ci pri Ptuju, zavarovalno polico št. 049263,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-917

Vernik Matej, V Mestni log 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 371.
s-37064

Veršec Dušan, Ptujska cesta 178, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 67501, izdano 17. 10. 1997. m-779

Veršec Dušan, Ptujska cesta 178, Mari-
bor, inštruktorsko vozniško dovoljenje, kat.
ABCDE, št. 2687, izdano 25. 2. 1993.
m-780

Vesenik Robert, Strunjan 58, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9509,
izdala UE Piran. g-37375

Vesenjak Anica, Placerovci 30, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33338, izdala UE Ptuj. g-37015

Vešligaj Marija, Borova vas 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44627,
izdala UE Maribor, dne 14. 6. 1994. m-971

Večerin Niko, Hudovernikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320328, reg. št. 21984, izdala UE
Ljubljana. s-37077

Videčnik Drago, Ul. heroja Nandeta 12b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHF,
št. 95956, izdano 29. 4. 1994 pri UE Mari-
bor. m-758

Vidmar Igor, Petkova ulica 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11868.
s-37220

Vidmar Jana, Ljubljanska cesta 84, Dom-
žale, delovno knjižico. s-37097

Vidmar Sabina, Preserje 7, Branik, voz-
niško dovoljenje. g-37140

Vipotnik Rosana, Klemenova ulica 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134888, reg. št. 88538, izdala UE
Ljubljana. s-37330

Virant Janez, Medvedica 6, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6871.
g-37280

Vodan Aleksander, Zg. Duplek 47a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 9005, izdano 1. 4. 1994 pri UE Mari-
bor. m-764

Vodeb Aleš, Dolenja vas 19, Krško, spri-
čevalo 4. letnika Srednje tehniške šole Ce-
lje, izdano leta 1984. g-37002

Voglar Stanislav, Trg osvoboditve 16, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2981, izdala SO Lenart, dne 16. 6. 1994.
m-873

Vogrin Sergej, Gozdna ulica 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16473, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
g-37273

Vojinić Milorad, Dupleška 73, Maribor,
zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor, izdano le-
ta 1968. m-800

Volkner Marjan, 5. prekomorske 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7256, izdala UE Ptuj. s-37355

Vončina Mihael, Topniška ulica 62, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo za OŠ Borisa Zi-
herla, Ljubljana, izdano leta 1983. s-37216

Vozlič Andrej, Zamušani 4a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36944, izdala UE Ptuj. g-37137

Vrečko Srečko, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje št. 31273. p-37153

Vrhovnik Maša, Baragova 4, Mengeš,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1343838.
s-37165

Vrhovnik Maša, Baragova 2, Mengeš,
dijaško mesečno vozovnico za mestni in pri-
mestni promet, št. 740298. s-37166

Vrlinič Aleš, Danila Bučarja 3, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8107,
izdala UE Črnomelj. p-37357

Vršnik Ivan, Cesta talcev 19, Vojnik, voz-
niško dovoljenje št. 31276. p-37118

Vukosavljević Milomir, Ulica Metoda Mi-
kuža 18, Ljubljana, zavarovalno polico št.
0589063, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-37221

Winkler Sonja, Podreča 116, Mavčiče,
Alpetourovo vozovnico št. 468812.
g-37004

Zabukošek Anica, Pešnica 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje. p-37106

Zagmajster Anton, Kovorska c. 23, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7449, izdala UE Tržič. p-37355

Zagoranski Slavko, Kurirčkova ulica 28,
Miklavž na Dravskem pol, vozniško dovolje-
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nje, kat. BGH, št. 70925, velja od 14. 6.
1993 do 14. 6. 2003. m-927

Zakelšek Irena, Petrovičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010008, reg. št. 156407, izdala UE
Ljubljana. s-37036

Zalar Primož, Ilešičeva ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107508, reg. št. 211837, izdala UE Ljub-
ljana. s-37214

Zanič Petra, Brezula 10, Rače, zaključ-
no spričevalo 1. letnika Frizerske šole, iz-
dano leta 1994 v Mariboru. m-746

Zdanikar Andrej, Stara Fužina 38, Bo-
hinjsko jezero, diplomo Gradbene poklicne
šole Kranj. g-37266

Zebec Aleš, Trg Dušana Kvedra 13, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektr. rač. šole Maribor, izdano leta
1994. m-774

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zeleno karto, št. 387371.
m-838

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zeleno karto, št. 387378.
m-839

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zeleno karto, št. 437927.
m-840

Zelenjak Franc, Senešci 81, Velika Ne-
delja, spričevalo št. 399/7, izdal Savezni
centar za unapređivanje trgovačko obrazo-
vanje Zagreb, dne 19. 5. 1991. m-884

Zemljič Irena, Rožički vrh 56a, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, zaključno spričevalo Sred-
nje frizerske šole Maribor, izdano leta 1990.
m-909

Zgonc Ciril, Rakitna 301, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 1026091,

reg. št. 205923, izdala UE Ljubljana.
s-37244

Zlodej Vojko, Prečna ul. 29, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
20163. g-37169

Zobić Semijal, Ulica Alojza Rabiča 16,
Mojstrana, vozniško dovoljenje št. S
000605658. s-37366

Zorčič Igor, Riharjeva ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-37050

Zulić Edina, Planinska 19, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9858.
p-37149

Zulić Zikrija, Planinska 19, Sevnica, voz-
niško dovoljenje. p-37148

Zupan Matej, Ul. F. Benedičiča 10, Je-
senice, vozniško dovoljenje št. S
00867381. g-37290

Zupanc Ivan, Prešernova 14, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-37113

Žabar Adoksija, Volče 118/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 29402. p-37256

Žaberl Bojan, Lemberg. 12, Podplat, let-
ni spričevali 3. in 4. letnika Srednje teh-
niške šole v Celju, gradbena smer. g-37006

Žel Anton, Celjska 21, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7294,
izdala UE Slovenj Gradec. g-37367

Žel Drago, Malna 11c, Jurovski dol, za-
ključno spričevalo Poklicne kmetijske šole
v Svečini, za šolsko leto 1973/74. m-860

Železnik Jože, Prvomajska 4, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 859536,
izdala UE Litija. s-37396

Žerjav Klemen, Zg. Jakobski dol 69, Ja-
kobski dol, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
1490, izdano 4. 5. 1992 pri UE Pesnica.
m-777

Žgajnar Milan, Hladilniška pot 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
770111, reg. št. 136403. s-37107

Žibert Primož, Prečna 14, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
944521, reg. št. 29439, izdala UE Domža-
le. s-37150

Žirovnik Božidar, Bračičeva 8, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
14336, izdano v Slovenski Bistrici. m-955

Žića Valter, Istrski odred 8, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10106, iz-
dala UE Izola. g-37279

Žmauc Simona, Hotinjska cesta 27, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 73921, velja od 20. 6. 1994 do 20. 6.
2004. m-980

Žnidarič Marjeta, Placerovci 27, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8549, izdala UE Ptuj. s-37282

Žnidarič Simona, Plečnikova 15, Mari-
bor, diplomo Srednje trgovske šole Mari-
bor, izdano leta 1986. m-833

Žnofl Jožefa, Dražen vrh 9, Zgornja Vel-
ka, zaključno spričevalo OŠ Zgornja Velka,
izdano leta 1969. m-972

Žolnir Suzana, Pernovo 1, Žalec, diplo-
mo Srednje tehniške šole Maršala Tita Ce-
lje - finomehanik zlatar, za šolsko leto
1988/89. m-948

Žorman Zvonka Marija, Goriška 20, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
49856, izdala UE Maribor, dne 10. 11.
1993. m-958

Žuna Albin, Dolenja vas 170, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 25180,
izdala UE Žalec. p-37009
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ZAKON O VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA
Zakon o varnosti cestnega prometa velja od 1. maja 1998. Objavljen je v priročni knjižici s
plastičnim ovitkom. Z uvodom izpod peresa ministra za notranje zadeve Mirka Bandlja smo vsi
vozniki in drugi udeleženci v prometu dobili popotnico, ki nas bo gotovo opozarjal, da se v
slovenskem cestnem prometu začenja novo obdobje.

Podrobnejša uvodna pojasnila k posameznim določbam zakona pa bodo izšla v Zbirki predpisov, ki
jih bomo izdali kmalu po uveljavitvi zakona. Uvodna pojasnila bodo pripravili sodelavci Ministrstva
za notranje zadeve, ki so tudi zasnovali zakonsko besedilo.

Cena knjižice s plastičnim ovitkom v velikosti
8 × 12 centimetrov je 1680 SIT (10451)

Velja od 1. maja 1998
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Naročite po faksu: 125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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