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Sodni register

CELJE

Rg-102940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00311 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SMREKA, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Gornji grad, se-
dež: Podsmrečje 20, 3342 Gornji grad,
pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, družbenikov, deležev in pri zastopni-
ku spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5034108
Firma: SMREKA, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SMREKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 89,952.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 2,879.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Du-
najska cesta 22, vložil 2,878.000 SIT, Mi-
klavc Dominik, Mozirje, Goličnikova 4, vložil
285.000 SIT, Planovšek Kristian, Mozirje,
Nove Loke 8, vložil 285.000 SIT, Poličnik
Jože, Gornji Grad, Jirosek 70, vložil
285.000 SIT, Strmšek Peter, Gornji Grad,
Attemsov trg 23, vložil 285.000 SIT, Pusto-
slemšek Ivan, Gornji Grad, Dol 5, vložil
285.000 SIT, Krebs Milena, Šmartno ob
Paki, Otok 38, vložila 285.000 SIT, Krebs
Marjan, Šmartno ob Paki, Otok 38, vložil
285.000 SIT, Lončar Zlatka, Šmartno ob
Dreti, Kropa 17, vložila 285.000 SIT, Šti-
glic Zlatko, Luče ob Savinji, Raduha 36,
vložil 285.000 SIT, Napotnik Slavko, Na-
zarje, Cvetlična ulica 7, vložil 285.000 SIT,
Potočnik Marko, Šmartno ob Dreti, Bočna
102, vložil 285.000 SIT, Podpečan Marija,
Luče ob Savinji, Raduha 57, vložila
285.000 SIT, Podlinšek Frančišek, Gornji
Grad, Šokat 7, vložil 285.000 SIT, Fale
Benjamin, Ljubno ob Savinji, Prod 4, vložil
284.000 SIT, Pustoslemšek Stanislava,
Gornji Grad, Dol 5, vložila 284.000 SIT,
Plaznik Terezija, Mozirje, Ljubija 127, vloži-
la 284.000 SIT, Krivec Fortunat, Nazarje,
Žlaborska pot 15, vložil 284.000 SIT, Dro-

felnik Peter, Gornji Grad, Florjan 31, vložil
284.000 SIT, Sovinšek Frančiška, Gornji
Grad, Šmiklavž 46, vložila 284.000 SIT,
Kaker Ana, Gornji Grad, Tirosek 14, vložila
284.000 SIT, Poličnik Miran, Gornji Grad,
Novo naselje 7, vložil 284.000 SIT, Zakraj-
šek Zvonka, Gornji Grad, Novo naselje 1,
vložila 284.000 SIT, Hofbauer Alojz, Nazar-
je, Zadrečka cesta 18, vložil 284.000 SIT,
Suhoveršnik Marija, Gornji Grad, Tlaka 25,
vložila 284.000 SIT, Ugovšek Martin, Gor-
nji Grad, Prod 39, vložil 284.000 SIT, Šti-
glic Drago, Gornji Grad, Florjan 22, vložil
284.000 SIT, Remšak Jožef, Gornji Grad,
Spodnji trg 8, vložil 284.000 SIT, Ugovšek
Stanislav, Šmartno ob Dreti, Volog 23, vložil
284.000 SIT, Zavolovšek Rajko, Gornji
Grad, Novo naselje 36, vložil 284.000 SIT,
Ogradi Stanko, Gornji Grad, Spodnji trg 37,
vložil 284.000 SIT, Bezovšek Terezija, Gor-
nji Grad, Novo naselje 2, vložila 284.000
SIT, Zamernik Marija, Luče ob Savinji, Pod-
volovljek 43, vložila 284.000 SIT, Suhover-
šnik Marjan, Gornji Grad, Šmiklavž 24, vlo-
žil 284.000 SIT, Suhoveršnik Jakob, Gornji
Grad, Tlaka 15, vložil 284.000 SIT, Suho-
veršnik Stanislav, Gornji Grad, Tlaka 25,
vložil 284.000 SIT, Enci Florjan, Gornji
Grad, Podsmrečje 21, vložil 284.000 SIT,
Remšak Tomaž, Gornji Grad, Spodnji trg 8,
vložil 284.000 SIT, Žerovnik Rafael, Gornji
Grad, Dol 23/a, vložil 283.000 SIT, Sle-
menšek Franc, Mozirje, Praprotnikova ulica
34, vložil 283.000 SIT, Repenšek Franc,
Gornji Grad, Lenart 9, vložil 283.000 SIT,
Pahovnik Alojzij, Gornji Grad, Novo naselje
15, vložil 283.000 SIT, Šinkar Anton, Na-
zarje, Zadrečka cesta 3, vložil 283.000 SIT,
Ugovšek Janez, Gornji Grad, Lenart 10, vlo-
žil 283.000 SIT, Šinkovec Slavko, Šmartno
ob Dreti, Bočna 78, vložil 283.000 SIT,
Komar Vlado, Gornji Grad, Novo naselje 1,
vložil 283.000 SIT, Štorgelj Branko, Gornji
Grad, Florjan 15, vložil 283.000 SIT, Kro-
povšek Janko, Gornji Grad, Novo naselje 7,
vložil 283.000 SIT, Ugovšek Anton, Ljubno
ob Savinji, Na pečeh 5, vložil 283.000 SIT,
Kladnik Jože, Ljubno ob Savinji, Janezovo
polje 26, vložil 283.000 SIT, Ugovšek Ja-
kob, Gornji grad, Novo naselje 50, vložil
283.000 SIT, Čeplak Janko, Šmartno ob
Dreti, Čeplje 5, vložil 283.000 SIT, Golob
Daniel, Šmartno ob Dreti, Slatina 1, vložil
282.000 SIT, Piko Anton, Gornji Grad, Ro-
re 2, vložil 282.000 SIT, Malko Vojko, Gor-
nji Grad, Novo naselje 46, vložil 228.000
SIT, Levar Marija, Gornji Grad, Prekštan 1,
vložila 282.000 SIT, Žmavc Marjan, Gornji
Grad, Lenart 33, vložil 282.000 SIT, Potoč-
nik Peter, Gornji Grad, Florjan 34, vložil
196.000 SIT, Korez Leopold, Šmartno ob

Dreti, Podhom 12, vložil 244.000 SIT, Zajc
Marija, Šmartno ob Dreti, Podhom 12, vlo-
žila 196.000 SIT, Ugovšek Janez, Gornji
Grad, Novo naselje 50, vložil 228.000 SIT,
Ljubljanska banka, Splošna banka Velenje,
Velenje, Rudarska 3, vložila 22,218.000
SIT, Mercator – zgornjesavinjska kmetijska
zadruga, Mozirje, Cesta v lepo njivo 2, vlo-
žila 22,218.000 SIT, Gozdno gospodarstvo
Nazarje, Nazarje 21, vložila 16,731.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil
5,757.000 SIT, Ugovšek Terezija, Gornji
Grad, Novo naselje 47, vložila 284.000 SIT
in Ugovšek Miran, Gornji Grad, Novo nase-
lje 47, vložil 284.000 SIT – vsi vstopili
24. 11. 1995, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavc Dominik, ki od 29. 11. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 so izvzete revi-
zijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00503/00280-1996 z dne 12. 4.
1996.

KOPER

Rg-101267
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03286 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa ALU-
COM, trgovina, izvoz in uvoz barvnih ko-
vin in okovja, d.o.o., Preserje pri Komnu
št. 2/b, sedež: Preserje pri Komnu št.
2/b, 6223 Komen, pod vložno št.
1/01272/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št. 5379849
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Peric Robert, ki je vložil

938.750 SIT in Peric Bernard, ki je vložil
563.250 SIT, oba iz Komna, Preserje pri
Komnu št. 2/b, vstopila 23. 1. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-107021
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00241 z
dne 18. 4. 1997 pri subjektu vpisa REGI-
NA – podjetje za trgovske storitve, d.o.o.,
Piran, sedež: Prvomajski trg 4, 6330 Pi-
ran, pod vložno št. 1/03639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnika in uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št. 5855845
Sedež: 6330 Piran, Budičinova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Domnik Črt, Lesko Ivica

in Antolovič Valter, izstopili 4. 7. 1994; Re-
gulj Marijana, Piran, Budičinova 6, vstopila
4. 7. 1994, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Domnik Črt, razrešen 4. 7. 1994;
direktorica Regulj Marijana, imenovana 4. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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; 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; 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
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-116714
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00126 z
dne 26. 11. 1997 pri subjektu vpisa PEJO
TRADING, import-export, d.o.o., Koper,
Trgovina, marketing, turizem in storitve,
sedež: Sermin 7/b, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št. 5694884
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice.

Rg-102764
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01265 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa AGA, ate-
lje za geodezijo in arhitekturo, d.o.o.,
Postojna, Gregorčičev drevored 7, se-
dež: Gregorčičev drevored 7, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/01447/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, skrajšane firme in podatkov
pri družbenici, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5438845
Firma: AGA – atelje za geodezijo in

arhitekturo, d.o.o., Postojna
Skrajšana  firma:  AGA  –  d.o.o.,  Po-

stojna
Osnovni kapital: 1,590.847 SIT
Ustanoviteljica: Merše Logar Erika, Po-

stojna, Cesta v Staro vas 2d, vstop 3. 12.
1993, vložek 1,590.847 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-102783
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03108 z
dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa FIDES
TRANSPORT – Trgovina in transport,
d.o.o., Koper, sedež: Cesta I. Istrske bri-
gade 121, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5787262
Osnovni kapital: 5,300.000 SIT
Ustanovitelja: Marsič Radojka in Marsič

Olivij, oba iz Kopra, Cesta I. Istrske bri-
gade 121, vstopila 30. 12. 1992, vložila
po 2.650.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-102796
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00550 z

dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa I.R.T.S.,
podjetje za informatiko, računalništvo,
trgovino in storitve, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 1, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in družbeni-
kov ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613795
Firma: I.R.T.S., podjetje za računal-

niški inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Koper

Ustanovitelji: Lovrečič Aleksander, Ko-
per, Srebrničeva 2, in Olenik Darij, Anka-
ran, Hrvatini 20, vstopila 23. 6. 1993, vloži-
la po 695.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Škerjanc Jordan, izstopil 10. 5.
1995; Stopar Denis, Koper, Pahorjeva ul.
32, vstopil 29. 5. 1995, vložil 154.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-103665
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00797 z
dne 7. 1. 1997 pri subjektu vpisa LIV Po-
stojna, hidravlika, stroji, plastika, p.o.,
Postojna, sedež: Industrijska cona b. št.
, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.d.:
spremembo firme, skrajšane firme in sede-
ža, osnovni kapital in ustanovitelje, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnikov, začasni
nadzorni svet in statut s temile podatki:

Matična št.: 5042933
Firma: LIV Postojna, hidravlika, stroji,

plastika, d.d.
Skrajšana firma: LIV Postojna, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  6230  Postojna,  Industrij-

ska c. 2
Osnovni kapital: 1.616,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljublja-
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na, Kotnikova 28, udeleženci interne razde-
litve v številu 1138, udeleženci notranjega
odkupa v številu 1138 in udeleženci javne
prodaje v številu 933, vstopili 30. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kalu-
ža Mirko, Postojna, Rožna ulica 13, ki od
5. 6. 1996 kot direktor začasne uprave za-
stopa družbo brez omejitev in Trošt Zoran,
Hruševje 56, imenovan 5. 6. 1996 za na-
mestnika direktorja začasne uprave, ki prav
tako zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Borsellino Erik,
Širca Milan, Paternost Aleksander, Kajfež
Dušan, Nemec Franc in Baraga Joža, vsto-
pili 4. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Statut z dne 30. 5. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00735/00587-1996/MR z dne
13. 9. 1996.

Rg-103669
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00922 z
dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa

POSLOVNI KLUB, d.o.o., sedež: Garibal-
dijeva 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02987/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5596106
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2215

Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-103671
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00964 z
dne 16. 1. 1997 pod št. vložka
1/05229/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5991862001
Firma: PEJO Drogerija, Trgovina s či-

stili in kozmetiko, d.o.o., “Podružnica Ža-
lec”

Skrajšana firma: PEJO Drogerija,
d.o.o., “Podružnica Žalec”

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 40
Ustanovitelj: PEJO Drogerija, Trgovina s

čistili in kozmetiko, d.o.o., Koper, Sermin
7b, vstop 9. 10. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pejovič Edvin, Koper, Bernetičeva 4,
imenovan 9. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-

nimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104780
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 92/00987 z
dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa GITT –
gradbeništvo, inženiring, trgovina in tu-
rizem, d.o.o., Izola, sedež: Polje 5d,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in vložkov s te-
mile podatki:

Osnovni kapital: 162.725,30 SIT
Ustanovitelji: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, Elvira Vatovec 4, vstop 12. 3.
1991, vložek 56.953,80 SIT, Zorč Klavdij,
Izola, Nazorjeva 10, vstop 8. 5. 1991, vlo-
žek 45.563,50 SIT, in Slavec Franjo, Ko-
per, Muzejski trg 4, vstop 8. 5. 1991, vlo-
žek 27.663 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-104781
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 92/00988 z
dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa PRAG-
MA, svetovanje pri vodenju in organiza-
ciji, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02080/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa in podatkov pri zastopniku s
temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mažič Egon, Izola, E. Driolija 4, razrešen
30. 7. 1991 kot začasni direktor in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104782
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 93/01795 z
dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa KO-
VINOKLEP, Obrtne storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Obrtniška b. št. , 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/02170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in tipa zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5496853
Osnovni kapital: 151.640 SIT
Ustanovitelji: PIMAR, p.o., Piran – v ste-

čaju, izstopil 20. 9. 1993; Jurin Josip, iz-
stopil 14. 9. 1993; Frankarli Franko, Piran,
Regentova 28, Goričanec Zvonko, Piran,
Engelsova 7, Prodan Edo, Piran, Regento-
va 38, Cvar Vladimir, Portorož, Šolska 2, in
Codiglia Dario, Portorož, Liminjan 11, vsto-
pili 29. 5. 1991, ter Kužel Božo-Bogdan,
Portorož, Senčna 31, vstopil 13. 3. 1993,
vložili po 25.273,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-
žel Božo-Bogdan, Portorož, Senčna 31, raz-
rešen 13. 9. 1993 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104785
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01280 z

dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa TARSEL,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Ulica Sta-
neta Rozmana 29, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/02257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo za-
stopnikov in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5508975
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Šuštar Peter, Šuštar Pri-

mož, Šuštar Magdalena in Šuštar Rudolf,
vsi iz Ilirske Bistrice, Ulica Staneta Rozma-
na 29, vstopili 9. 5. 1991, vložili po
377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-
štar Peter, razrešen 20. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in Šuštar Pri-
mož, imenovan 20. 5. 1994 za namestnika
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104786
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01745 z
dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa HRVA-
TIN & HRVATIN – Podjetje za transport
in turizem, d.o.o., Pridvor, Turki št. 23,
sedež: Pridvor, Turki 23, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5490251
Osnovni kapital: 2,690.600 SIT
Ustanovitelja: Hrvatin Giuseppe, Trst, Ita-

lija, S. Dorilgo della Vale, Domio 38, vložil
2,556.070 SIT, in Hrvatin Diego, Koper,
Pridvor, Turki 23, vložil 134.530 SIT – vsto-
pila 8. 2. 1991, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-104787
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02216 z
dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa OGIVA –
Trgovsko podjetje, d.o.o., Sežana, se-
dež: Partizanska 18, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02106/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in mej pooblastil ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5499933
Osnovni kapital: 7,394.000 SIT
Ustanoviteljica: Gec Vanja, Sežana, Še-

pulje 28, vstopila 25. 1. 1991, vložila
7,394.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Faraon Giovanni in Orsaria Ugo, izstopila
21. 4. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gec Vanja, ki od 17. 9. 1994 za-
stopa družbo brez omejitev; Orsaria Ugo in
Faraon Giovanni, razrešena 21. 4. 1993.

Rg-104789
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02850 z
dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa KARSI-
KA, podjetje za gradnjo cest, d.o.o., Ce-
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sta na Lenivec 4, Sežana, sedež: Cesta
na Lenivec 4, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03154/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah: povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo omejitev za-
stopnika ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5627478
Osnovni kapital: 1,698.320 SIT
Ustanovitelja: TRAVANUT STRADE

S.P.A., Codroipo (Udine), Italija, Via S. Da-
niele 4, in SGP KRAŠKI ZIDAR, p.o., Seža-
na, Cesta na Lenivec 4, vstopila 12. 5.
1992, vložila po 849.160 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fra-
netič Edo, Senožeče 120h, ki ima od
23. 12. 1994 kot v.d. direktorja neomeje-
ne pristojnosti pri zastopanju družbe v zvezi
z rednim poslovanjem.

Izredna opravila lahko opravlja direktor
izključno na podlagi predhodnega sklepa
skupščine. Med izredna opravila se štejejo:
podpis komercialnih pogodb ter kupopro-
daja nepremičnin, opreme in drugih pre-
mičnih osnovnih sredstev v vrednosti nad
10,000.000 ITL oziroma v ustrezni tolarski
protivrednosti ter finančno angažiranje druž-
be s pomočjo menic, kreditov in garancij za
zneske, višje od 10,000.000 ITL oziroma v
ustrezni tolarski protivrednosti.

Rg-104790
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03126 z
dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa SVAN,
proizvodno-trgovsko podjetje, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Izola, sedež: Obrtno stano-
vanjska cona 6310 Izola, pod vložno št.
1/04305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5790620
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Repič Breda in Repič Mi-

lan, oba iz Kopra, Dolga reber 7, vstopila
21. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-104791
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03162 z
dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa METAL-
CHERAMICA – Elektrokovinska pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Sečovlje b. št. 6333 Sečovlje, pod
vložno št. 1/00690/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo druž-
benikov, zastopnikov in podatkov pri druž-
beniku, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5290139
Osnovni kapital. 4,150.000 SIT
Ustanovitelji: Bartole Claudio, izstopil

16. 8. 1994; Lazar Mladen, Koper, Mladin-
ska 8, Pliško Boris, Portorož, Letoviška 9,
in Pliško Silvo, Piran, Parecag 86, vstopili
11. 9. 1989, vložili po 1,070.000 SIT, ter
MANFREDINI & SCHIANCHI s.r.l., Sassu-

iolo (Modena), Italija, Viale Valle d’Aosta
34/36, vstopil 23. 9. 1991, vložil 940.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: Man-
fredini Umberto in Bartole Claudio, razreše-
na 28. 5. 1995; Pliško Boris, razrešen
28. 5. 1995 kot predsednik skupščine in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
do zneska 1,000.000 SIT neomejeno, prek
tega zneska pa le na podlagi sklepa skupšči-
ne družbe.

Rg-104795
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03367 z
dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa CAPRIS,
pomorsko-transportna agencija in špe-
dicija, d.o.o., Koper – CAPRIS, agenzia
marittima, transporti e spedizioni, s.r.l.,
Capodistria, sedež: Pristaniška 12, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00673/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev utanovnega akta z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5288797
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104797
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03298 z
dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa NAFRA,
Trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.,
Postojna, sedež: Ul. prekomorskih bri-
gad 50, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/03793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5722209
Sedež: 6230 Postojna, Pretnarjeva

št. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Čuk France, Postojna, Ul.
prekomorskih brigad 5, vstop 7. 1. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-104798
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03301 z
dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpisa
DREVESNICA ŠTIVAN, kmetijstvo, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Prestranek, se-
dež: Matenja vas b. št. , 6258 Prestra-
nek, pod vložno št. 1/02197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, ter uskladitev ustanovnih aktov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5513391
Osnovni kapital: 1,516.910 SIT
Ustanovitelj: Margon Milan, Prestranek,

Rakitnik 34a, vstop 7. 7. 1994, vložek
1,516.910 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0501 Ribištvo; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41 / 29. 5. 1998 / Stran 4151

kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev, ter računalniških naprav.

Rg-104799
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03331 z
dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa COMMI,
d.o.o., Trgovina na debelo in drobno,
proizvodnja kemijskih in tekstilih pro-
izvodov, Grahovo Brdo 6, Sežana, se-
dež: Grahovo Brdo 6, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03342/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo firme,
sedeža, družbenikov in zastopnikov, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5656923
Firma: COMMI, d.o.o., Trgovina na de-

belo in drobno, proizvodnja kemijskih in
tekstilnih proizvodov, Šmarje pri Sežani
št. 28, Sežana

Sedež: 6210 Sežana, Šmarje pri Se-
žani št. 28

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavec Igor, izstopil

28. 12. 1994; Kavčič Radivoj, in Kavčič
Matjaž, oba iz Sežane, Šmarje pri Sežani št.
28, vstopila 28. 12. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblašena za zastopanje: di-
rektor Miklavec Igor, razrešen 28. 12.
1994; direktorica Kavčič Patricija, Sežana,
Šmarje pri Sežani št. 28, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104800
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03400 z
dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpisa METRA,
proizvodnja kovinskih izdelkov, trgovina
in storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Dutovlje
125, sedež: Dutovlje 125, 6221 Dutov-
lje, pod vložno št. 1/02829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5578264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Živic Borut, Dutovlje 125,

vstop 3. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104803
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03427 z
dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa ABRA-
CADABRA, agriturizem in gostinstvo,
d.o.o., Kastelec, Črni Kal, sedež: Kaste-
lec 21, 6275 Črni Kal, pod vložno št.
1/03919/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme in skrajša-
ne firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, razširitev dejavnosti, prokuro in
uskladitev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5734738

Firma: ABRACADABRA, agriturizem in
gostinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: ABRACADABRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,626.354 SIT
Ustanoviteljici: Isidoro Barbara in Boni-

vento Andrea, obe iz Trsta, Italia, Via Trento
9, vstopili 12. 2. 1993, vložili po 813.177
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Starc Drago, Črni Kal, Kastelec 20,
imenovan 31. 12. 1994.

Dejavnost se razširi za: posredovanje in
promet z nepremičninami.

Dejavnost je odslej: turistična agencija
in turistični biro; gostinske storitve bivanja
in prehrane; organiziranje športnih in kul-
turnih tečajev, prireditev in aktivnosti; izpo-
soja opreme za šport in rekreacijo;
rent-a-car; trgovina na drobno in debelo s
prehrambenimi in neprehrambenimi pro-
izvodi, razen z vojaško opremo in oboroži-
tvenimi sredstvi; menjalniški posli; zasto-
panje, posredovanje, akvizicijski, komisij-
ski in drugi komercialni posli v prometu
blaga in storitev; posredovanje in promet z
nepremičninami.

Rg-104804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00041 z
dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa KO-
VINOKLEP, Obrtne storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Obrtniška b. št. , 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/02170 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo družbenikov in podatkov pri družbenikih,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5496853
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Frankarli Franko, Piran, Iva-

na Regenta 28, vložil 256.530 SIT, Goriča-
nec Zvonko, Piran, Engelsova 7, vložil
286.710 SIT, Prodan Eduard, Piran, Ulica
Ivana Regenta 38, vložil 226.350 SIT, Cvar
Vladimir, Ankaran, Hrvatini 179, vložil
218.805 SIT, in Codiglia Dario, Portorož,
Liminjan 11, Lucija, vložil 218.805 SIT,
vstopili 29. 5. 1991, ter Kužel Božo-Bog-
dan, Portorož, Senčna 31, vložil 301.800
SIT, vstopil 13. 9. 1993 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-104805
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00106 z
dne 25. 2. 1997 pod vložno št.
1/00754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, uskladitev dejavnosti, vstop
zastopnice ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5302544
Firma: SANUS, Trgovinsko podjetje s

pomožnimi zdravilnimi sredstvi, d.o.o.,
Koper

Sedež: 600 Koper, Pristaniška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matanić Bartol, Rijeka, Hr-

vatska, Ratka Petrovića 18, vstopil 27. 11.
1989, in Dambrosi Lorenzo, Trst, Italia, Sot-
tomonte 15/3, vstopil 20. 1. 1994, vložila

po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Matanić Jesenka, Koper, Lazaret-
ska 6, imenovana 30. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami;  7134  Dajanje  drugih
strojev  in  opreme  v  najem,  d.n.;  71403
Izposojanje  drugih  izdelkov  široke  pora-
be; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom pa opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-104807
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00797 z
dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpisa LCI,
Laserski center Izola, d.o.o., Izola, Indu-
strijska cona, objekt št. 18/J, sedež: In-
dustrijska cona, objekt 18/J, 6310 Izo-
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la, pod vložno št. 1/03667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov s temile
podatki:

Matična št.: 5696372
Firma: LCI, Laserski center Izola,

d.o.o.
Skrajšana firma: LCI, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Trgovska ulica 4
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jereb Andrej, Izola, Pod vi-

nogradi 1, Jagodje, vstop 15. 11. 1992,
vložek 7,800.000 SIT, Klobas Elvin, Porto-
rož, Strunjan 47, vstop 28. 10.1 994, vlo-
žek 200.000 SIT, in Česnik-Jereb Ljudmi-
la, Izola, Pod vinogradi 1, Jagodje, vstop
28. 10. 1994, vložek 12,000.000 SIT –
odgovornost ne odgovarjajo.

Rg-104808
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00980 z
dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpisa
BITERMO, Podjetje za inženirske stori-
tve, d.o.o., Portorož: sedež: Podvozna
8, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/00685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5288681
Firma: BITERMO, podjetje za inženir-

ske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BITERMO, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Obala 114
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina

na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 553 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-104809
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00127 z
dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa DRENI,
trgovina in komercialne storitve, export-
import, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 30, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža družbenikov, zastopnikov in
podatkov pri družbeniku, povečanje osnov-
nega  kapitala  in  vložkov,  uskladitev  de-
javnosti  in  ustanovnega  akta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5579791
Firma: DRENI, trgovina in komercial-

ne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DRENI, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Ukmarjeva 2
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sahtqiu Zeqirja, Peć, ZRJ,

Ul. Dj. Škololi 2, vstop 26. 2. 1992, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Valenčič Borut in Sahtqiu Shqipe, izstop
31. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Sahtqiu Shqipe, razrešen 31. 12.
1994; direktor Sahtqiu Zeqirja, Peć, ZRJ,
Ul. Dj. Škololi 2, imenovan 26. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Brec Renato, Sečovlje 99, imenovan
31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladišče-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-104811
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01042 z
dne 10. 2. 1997 pod št. vložka
1/05256/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5728690
Firma: KAVARNA GALERIJA TARTINI,

turizem in trgovina, d.o.o., Piran, Tartini-
jev trg 3

Skrajšana firma: KAVARNA GALERIJA
TARTINI, d.o.o., Piran

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6330 Piran, Tartinijev trg 3
Osnovni kapital: 8,378.428 SIT
Ustanovitelj: Razdevšek Bojan, Ljublja-

na, Grajzerjeva 28, vstop 11. 3. 1993, vlo-
žek 8,378.428 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Razdevšek Bojan, imenovan 11. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev, in di-
rektor Černac Branko, Piran, Gortanova 27,
imenovan 7. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/21834/00 s firmo: TARTINI, turizem
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva 28.

Rg-104813
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00224 z
dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa OLIMP,
Trgovina in storitve, d.o.o., Ankaran, Vla-
hovičeva 17, sedež: Vlahovičeva 17,
6280 Ankaran, pod vložno št.
1/04468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807697
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Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2215
Drugo založništvo; 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;
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-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo

s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;

93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki, pri dejavnosti 67.13 – Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, pa opravlja družba dejavnosti: sa-
mo zastavljalnice, menjalnice.

Rg-104814
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00365 z
dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpisa IN-
TERES – Informacijska tehnologija, raz-
voj in svetovanje, d.o.o., Marezige, se-
dež: Marezige 34, 6273 Marezige, pod
vložno št. 1/04385/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802059
Dejavnost, visana 25. 2. 1997: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev, ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-104817
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00785 z
dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa
INŽENIRING GALEB, podjetje za investi-
cije in inženiring, d.o.o., Izola, sedež: El-
vire Vatovec 4, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča redno likvidacijo: spremembo fir-
me, skrajšane firme in zastopnikov s temile
podatki:
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Matična št.: 5254566
Firma: INŽENIRING GALEB, podjetje

za investicije in inženiring, d.o.o., Izola –
v likvidaciji

Skrajšana firma: INŽENIRING GALEB,
d.o.o., Izola – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orel Viljem in prokuristka Bujišič Li-
ljana, razrešena 30. 8. 1996; likvidator Ta-
talovič Žarko, Ljubljana, Vandotova 21, ime-
novan 30. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104819
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00891 z
dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/05265/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5970571001
Firma: BKS, marketing, trgovina in po-

slovne storitve, d.o.o., “Podružnica Viš-
nja Gora”, Jurčičeva cesta 16

Skrajšana firma: domača podružnica
Sedež: 1294 Višnja Gora, Jurčičeva

cesta 16
Ustanovitelj: BKS, marketing, trgovina in

poslovne storitve,d.o.o., Koper, Ulica II.
prekomorske brigade 56, vstop 10. 10.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Robert, Višnja Gora, Jurčičeva
cesta 16, imenovan 10. 10. 1996 kot po-
slovodja zastopa in predstavlja družbo ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o ods-
vojitvi ali obremenitvi nepremičnin, ki jih lah-
ko sklene le na podlagi predhodnega sklepa
skupščine.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev, ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-104820
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00890 z
dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/05265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970571
Firma: BKS, marketing, trgovina in po-

slovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ulica II. preko-

morske brigade 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Babič Mihael-Esperij, Ko-

per, Ulica II. prekomorske brigade 56, in
Kuhar Robert, Višnja Gora, Jurčičeva cesta

16, vstopila 10. 10. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Babič Mihael-Espirij in Kuhar Ro-
bert, imenovan 10. 10. 1996, kot poslo-
vodji zastopata in predstavljata družbo ter
sklepata vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o ods-
vojitvi ali obremenitvi nepremičnin, ki jih lah-
ko skleneta le na podlagi predhodnega
sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov 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.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
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porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-104821
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00901 z
dne 4. 2. 1997 pri subjektu vpisa STANIN-
VEST POSTOJNA, Podjetje za stanovanj-
sko gospodarstvo in gradbeni inženi-
ring, p.o., Postojna, Ljubljanska 5a, se-
dež: Ljubjanska 5a, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje v d.o.o.: spremembo firme in skrajšane
firme, ustanovitelje in osnovni kapital, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5144914
Firma: STANINVEST POSTOJNA, Pod-

jetje za stanovanjsko gospodarstvo in
gradbeni inženiring, d.o.o., Postojna,
Ljubljanska 5a

Skrjašana firma: STANINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 38,900.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Postoj-

na, izstopila 2. 8. 1996; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV,
vložil 3,890.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 3,890.000
SIT, in Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vložil 31,120.000 SIT – vstopili 2. 8.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
ra Gulje Karmen, razrešena 30. 11. 1996;
Dolgan Nedeljko, Ilirska Bistrica, Soze 3,
imenovan 1. 12. 1996 za v.d. direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije

za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00862/00144-1996/IJS z dne
21. 10. 1996.

Rg-104823
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01071 z
dne 10. 2. 1997 pod št. vložka
1/05259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992222
Firma: ISTRABENZ AVTO, zastopstvo

in prodaja avtomobilov d.o.o.
Skrajšana firma: ISTRABENZ AVTO,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Obrtniška 30
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISTRABENZ, holdinška

družba, d.d., Koper, Zore Perello Godina
2, vložil 28,000.000 SIT, Vergan Milan,
Škofije, Spodnje Škofije 125j, vložil
2,000.000 SIT, Klabjan Jordan, Koper, Ce-
sta na Markovec 14, vložil 2,000.000 SIT,
Kosmina Igor, Koper, Letoviška pot 12, vlo-
žil 2,000.000 SIT, Kocjančič Jordan, Ljub-
ljana, Brilejeva 16, vložil 1,200.000 SIT,
Bajuk Janez, Novo mesto, Irča vas 36, vlo-
žil 1,200.000 SIT, Kopriva Zdenko, Škoflji-
ca, Zalog pri Škofljici 18, vložil 1,200.000
SIT, Štrbenk Peter, Ljubljana, Malči Beliče-
ve 69, vložil 1,200.000 SIT, in Krašovec
Branko, Ljubljana, Ulica 28. maja 23, vložil
1,200.000 SIT – vstopili 13. 11. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krašovec Branko, ki zastopa družbo
z omejitvijo, da za odsvojitev in obremenitev
nepremičnin, najemanje kreditov, najema-
nje posojil, dajanje poroštev, meničnih ali
čekovnih zavez, sklepanje pogodb o daja-
nju ali jemanju v najem, poslovnih prosto-
rov, dajanju leasinga in posojil, razen če se
ne nanašajo na predmet poslovanja družbe,
za sklepanje poslov o investicijah v osnovna
sredstva, posle nakupe in prodaje vrednost-
nih papirjev oziroma poslovnih deležev in za
sklepanje drugih poslov, ki se nanašajo na
kapitalske naložbe, če vrednost posla pre-
sega znesek 3.000 DEM v tolarski protivre-
dosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve posla, potrebuje soglasje
prokurista družbe, in prokurist Vergan Mi-
lan, imenovan 13. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-104825
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01103 z
dne 14. 2. 1997 pri subjektu vpisa Hol-
ding DELAMARIS, poslovni sistem za ri-
bištvo in konzerviranje hrane, p.o., Izo-
la, Tovarniška 13, sedež: Tovarniška 13,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje v d.o.o.: spremembo fir-
me in skrajšane firme, osnovni kapital, usta-
novitelje, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049067
Firma: Holding DELAMARIS, poslovni

sistem za ribištvo in konzerviranje hra-
ne, d.o.o., Izola

Skrajšana firma: Holding DELAMARIS,
d.o.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  6310  Izola,  Tovarniška  uli-
ca 13

Osnovni kapital: 429,070.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 42.907.000 SIT,
Slovenski odšodninski sklad, Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vložil 42,907.000 SIT, in Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 343,256.000 SIT –
vstopili 3. 10. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
ver Vojko, Izola, Z. Miloša 6, razrešen 3. 10.
1996 kot v.d. direktorja in imenovan za za-
časnega poslovodjo, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00900/01429-1996/MB z dne
11. 12. 1996.

Rg-104826
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01109 z
dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/05262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992419
Firma: PROVID, Zobni laboratorij,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Prisoje 9a
Osnovni kapital. 1,946.343 SIT
Ustanoviteljica: Lipičar Vida, Koper, Koc-

jančičeva 3, vstop 6. 11. 1996, vložek
1,946.343 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lipičar Vida, imenovana 6. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Rg-104827
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00151 z
dne 12. 2. 1997 pod št. vložka
1/05260/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1121715
Firma:  Park  Škocjanske  jame,  Slo-

venija
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6215 Divača, Škocjan št. 2
Ustanoviteljica. Republika Slovenija –

Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, vstop
27. 11. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevec Albin, Sežana, Križ 7, ime-
novan 27. 11. 1996, samostojno lahko
sklepa posle v okviru finančnega načrta, za
posle, ki niso določeni s finančnim načr-
tom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja
sklepa posle do zneska 5 milijonov tolarjev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov.

Rg-104895
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01127 z
dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpisa KAMA,
svetovanje, storitve, trgovina in zunanja
trgovina, d.o.o., Postojna, sedež: Rožna
ulica 22, 6230 Postojna, pod vložno št.

1/04343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5776988
Osnovni kapital: 1,510.030 SIT
Ustanovitelji: Milharčič Neda in Milhar-

čič Branko, oba iz Postojne, Rožna ulica
22, vstopila 21. 12. 1995, vložila po
755.015 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi

gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
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novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice;
74.12: izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-104896
Okrožno  sodišče  v  Kopru,  Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg št.
94/02570 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu
vpisa QUALITY SERVICE, d.o.o., trgovi-
na, posredništvo in storitve, sedež: Ce-
sta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02559/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5534313
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelja: Dončič Roberto, Izola, Ok-

tobrske revolucije 37, vstopil 19. 11. 1990,
in Murkovič Damir, Ankaran, Cesta na Pri-
soje 2, vstopil 29. 8. 1994, vložila 767.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104897
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03287 z
dne 28. 2. 1997 pri subjektu vpisa
CHEMECO, proizvodnja kemičnih izdel-
kov in storitve, d.o.o., Kilovče 14, Ilir-
ska Bistrica, sedež: Kilovče 14, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/03434/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5664837
Firma: CHEMECO, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Kilovče 14, Ilir-
ska Bistrica

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fatur Marta, Ilirska Bi-

strica, Kilovče 14, vstop 3. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina

na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-104898
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00789 z
dne 12. 2. 1997 pri subjektu vpisa MOBIL-
IA, inženiring za notranjo opremo, trgo-
vino, uvoz, izvoz, d.o.o., Koper, Glago-
ljaška 8, sedež: Glagoljaška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo naslovov
družbenika in zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev ustanovnenega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5686377
Firma: MOBILIA, inženiring za notra-

njo opremo, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Koper

Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-
ca 14

Ustanovitelja: Radovič Grozdana in Ra-
dovič Borut, oba iz Kopra, Kampel 103,
vstopila 27. 3. 1992, vložila po 756.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Radovič Grozdana, ki zastopa
družbo brez omejitev in Radovič Borut, ki
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 27. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na 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 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104899
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01057 z
dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpisa HRVAT-
SKI REGISTAR BRODOVA, d.o.o., Split,
Ul. Marasovićeva 67 –Podružnica Piran,
sedež: Fornače 33, 6330. Piran, pod
vložno št. 1/05020/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5884128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sodnik Joško, razrešen 23. 5.
1995; zastopnik Sabadin Danilo, Portorož,
Med vrtovi 5, imenovan 23. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-104932
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00288 z
dne 26. 2. 1997 pri subjektu vpisa SPAICK,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Bošamarin, sedež: Bošamarin 57, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01192/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: razši-
ritev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5370337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

privec Tanja, Koper, Bošamarin 57, imeno-
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vana 6. 3. 1995, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-104934
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00048 z
dne 18. 2. 1997 pri subjektu vpisa I & I,
avtobusni prevozi, d.o.o., sedež: Vojko-
vo nabrežje 32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01110/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d.: spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, vstop družbenika,
spremembo dejavnosti in članov nadzor-
nega sveta ter čistopis statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5352657
Firma: I & I – Avtobusni prevozi, d.d.
Skrajšana firma: I & I, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 160,000.000 SIT
Ustanovitelji: Djurkov Ivan, Islamovič Ba-

jazit, INTEREUROPA, Mednarodna špedi-
cija, transport in pomorska agencija, d.d.,
Koper, Rizzi Marjan, Varljen Branko, IS-

TRA BENZ, d.d., Koper, Gerov Zlatko, Ša-
far Rajka, SLOVENICA, Zavarovalniška hi-
ša, d.d., Ljubljana, Čeklič Miroslav, Suvaj-
džić Josip, Homovec Anton, Kocjančič Mi-
lan, Bordon Darinka in INTERZAV, Organi-
zacija za opravljanje zavarovalnih poslov,
d.o.o., izstopili 12. 1. 1996; INTEREU-
ROPA, Mednarodna špedicija, transport in
pomorska agencija, d.d., Koper, Vojkovo
nabrežje 32, ISTRABENZ, trgovsko pod-
jetje z naftnimi derivati in plini, d.d., Koper,
Zore Perello Godina 2, SLOVENICA, zava-
rovalniška hiša, d.d., Ljubljana, INTERZAV,
organizacija za opravljanje zavarovalnih po-
slov, d.o.o., Koper, PRIMORSKI FINAN-
ČNI CENTER INTERFIN, borzno po-
sredniška hiša, d.o.o., Šafar Rajka, Ko-
per, Bernetičeva 2, Varljen Branko, Ko-
per, Cesta na Markovec 3, Islamović
Bajazit,  Koper,  Prisoje  8,  Bordon  Da-
rinka,  Koper,  Istrska  cesta  5,  Kocjančič
Milan,  Koper,  Bonini  13c,  Čeklić  Miro-
slav, Koper, Ulica Generala Levičnika 40,
Homovec Anton, Koper, Vanganelska ce-
sta 73, Gerov Zlatko, Koper, Kozlovičeva
ulica 17, Rizzi Marjan, Škofije, Plavje 29,
Suvajdžić Josip, Koper, Kampel 1, in Djur-
kov Ivan, Portorož, Ulica XXX. Divizije 16,
vstopili 12. 1. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Člani nadzornega sveta: Ivančič Fabio,
Suhar Mojmir, Suvajdžić Josip, Gerov Zlat-
ko in Petravić Vladimir, vstopili 12. 1. 1996;
Volk Neva in Smerdu Ivan, izstopila 12. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 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; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah.

Dejavnost, izbrisana 18. 2. 1997: 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah.

Rg-104935
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00460 z
dne 28. 2. 1997 pod št. vložka
1/05270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5949505
Firma: PUBLI M PETRAK & MLEKUŽ,

d.n.o., Radijska in televizijska dejavnost,
Izola, Drevored 1. maja št. 6

Skrajšana firma: PUBLI M PETRAK &
MLEKUŽ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6310 Izola, Drevored 1. maja
št. 6

Ustanovitelja: Petrak Mlekuž Mirjam, Izo-
la, Drevored 1. maja št. 6, in Petrak Boži-
dar, Koper, Vena Pilona št. 16, vstopila 6. 6.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Petrak Mlekuž Mirjam, ki zastopa
družbo neomejeno pri vodenju, administra-
tivnih, knjigovodskih in personalnih zade-
vah družbe, razen za posle, ki presegajo
okvire poslov, ki se redno izvršujejo pri
opravljanju dejavnosti, kjer je potrebno so-

glasje vseh družbenikov, in zastopnik Pe-
trak Božidar, ki zastopa družbo neomejeno
pri vodenju, nabavnih in prodajnih poslih
družbe, razen za posle, ki presegajo okvir
poslov, ki se redno izvršujejo pri opravljanju
dejavnosti, kjer je potrebno soglasje vseh
družbenikov.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-104936
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00868 z
dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpisa AGROS-
ERVIS, servisiranje, proizvodnja, trgovi-
na na debelo in drobno, uvoz-izvoz,
d.o.o., Koper, sedež: Sermin 7a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo tipa zastopnika in
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5147069
Firma: AGROSERVIS, servisiranje, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROSERVIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 133,828.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 13,383.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 13,383.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 59,886.000 SIT, Andrejašič San-
di, Črni Kal, Črnotiči 12, vložil 359.000
SIT, Baldaš Blaž, Koper, Bonini 6, vložil
994.000 SIT, Bartolič Karlo, Koper, Man-
žan 57a, vložil 575.000 SIT, Benčič Sil-
van, Ankaran, Vinogradniška pot 15a, vlo-
žil 1,687.000 SIT, Benčič Marčelo, Ko-
per, Montinjansko naselje 12č, vložil
503.000 SIT, Benčič Dean, Ankaran, Vi-
nogradniška pot 15, vložil 143.000 SIT,
Benčič Branka, Ankaran, Vinogradniška pot
15, vložila 503.000 SIT, Benčič Vera, An-
karan, Vinogradniška pot 15, vložila
503.000 SIT, Bertok Livio, Koper, Marko-
va 8, vložil 1,041.000 SIT, Bertok Nazarij,
Pobegi, Istrske brigade 22, vložil 576.000
SIT, Binkar Marjan, Koper, Istrska cesta
39a, vložil 575.000 SIT, Bobanovič Želj-
ko, Ankaran, Hrvatini 18d, vložil 431.000
SIT, Bordon Julij, Marezige, Montinjan 1,
vložil 1,240.000 SIT, Bordon Laura, Ma-
rezige, Motinja 7, vložila 359.000 SIT, Bor-
don Nerino, Črni kal, Predloka 22, vložil
953.000 SIT, Bordon Franc, Koper, Boni-
ni 35, vložil 575.000 SIT, Bordon Marče-
lo, Šmarje 4, vložil 287.000 SIT, Božič
Silvano, Koper, Škocjanska pot 18, vložil
503.000 SIT, Bužan Dino, Koper, Grinjan
12, vložil 928.000 SIT, Cerkvenik Angela,
Koper, Oljčna pot 35c, vložila 575.000
SIT, Davidovič Orhan, Dekani 210, vložil
953.000 SIT, Franca Slavko, Koper, Tri-
ban 24, vložil 503.000 SIT, Gorenc Pavel,
Pobegi, Turki 44, vložil 1,278.000 SIT,
Grlica Dolores, Koper, Prisoje 2, vložila
698.000 SIT, Horvat Slavica, Koper, Ope-
karska 2, vložila 938.000 SIT, Hrvatin Emil,
Koper, Dolinska cesta 18, vložil 575.000
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SIT, Hrvatin Jože, Ankaran, Razgledna pot
7, vložil 2,067.000 SIT, Jakomin Borio,
Pobegi, Turki 13, vložil 359.000 SIT, Jug
Marijo, Ankaran, Vinogradniška pot 18, vlo-
žil 575.000 SIT, Jurinčič Ana, Ankaran,
Razgledna pot 7, vložila 576.000 SIT, Ju-
riševič Marino, Črni Kal, Dol 44, vložil
960.000 SIT, Kristančič Darko, Kozina,
Slavniška c. 10, vložil 431.000 SIT, Koren
Alojz, Koper, Semedela 50a, vložil
1,294.000 SIT, Kozlovič Celestin, Koper,
Cesta na Markovec 5, vložil 575.000 SIT,
Kurtovič Denis, Koper, Cesta na Markovec
55, vložil 870.000 SIT, Likar Robert, Izo-
la, Polje 30c, vložil 1,028.000 SIT, Lozar
Vilma, Ankaran, Cerej 31, vložila 847.000
SIT, Majerič Božidar, Koper, Triban 2, vlo-
žil 940.000 SIT, Markovič Rajko, Izola, Po-
lje 30b, vložil 431.000 SIT, Marsetič Bo-
ris, Škofije, Spodnje Škofije 67, vložil
1,079.000 SIT, Palčič Avgust, Koper, Par-
tizanska 13d, vložil 287.000 SIT, Peroša
Andrej, Marezige, Labor 6, vložil 575.000
SIT, Prijon Karlo, Koper, Čevljarska 14,
vložil 575.000 SIT, Prijon Narciza, Koper,
Čevljarska 14, vložila 575.000 SIT, Pur-
ger Peter, Koper, Cesta borcev 2, Bertoki,
vložil 575.000 SIT, Ražman Feručo, Anka-
ran, Hrvatini 206, vložil 575.000 SIT, Raž-
man Marija, Koper, Cesta borcev 1, Berto-
ki, vložila 575.000 SIT, Ražman Anton, Ko-
per, Cesta borcev 1, Bertoki, vložil
576.000 SIT, Riosa Virgilio, Koper, Parti-
zanska 3, vložil 576.000 SIT, Sinčič Ivan,
Koper, Generala Levičnika 30a, vložil
575.000 SIT, Stadina Santo, Šmarje, Ga-
žon 2a, vložil 576.000 SIT, Stadina Cvet-
ka, Šmarje, Gažon 2a, vložila 575.000 SIT,
Škerjanc Radojka, Kozina, Reška cesta
20, vložila 784.000 SIT, Štok Marinko,
Koper, Škocjan 2, vložil 432.000 SIT, To-
bias Ivan, Ankaran, Vinogradniška pot 22,
vložil 1,021.000 SIT, Tuljak Fabjan, Pobe-
gi, Turki 7, vložil 491.000 SIT, Udovič Ne-
vija, Ankaran, Hrvatini 221, vložil 999.000
SIT, Ukovič Miro, Koper, Kvedrova cesta
4, vložil 1,093.000 SIT, Vujmilovič Blago-
ja, Ankaran, Jadranska ceta 60, vložil
575.000 SIT, Vujmilovič Marija, Ankaran,
Jadranska cesta 60, vložila 575.000 SIT,
Vuk Loredano, Sečovlje 5, vložil 431.000
SIT, Vuk Angel, Sečovlje 7, vložil 575.000
SIT, Vuk Jordan, Ankaran, Rožnik 3, vložil
576.000 SIT, Vuk Terezija, Ankaran, Rož-
nik 3, vložila 576.000 SIT, Žagar Majda,
Koper, Rozmanova 21, vložila 1,055.000
SIT, in Žerjal Jožko, Koper, Sergeja Maše-
re 7, vložil 1,091.000 SIT – vstopili 16. 9.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Smrdelj Anton, razrešen 16. 9. 1996 kot
v.d. direktorja in imenovan za začasnega
poslovodjo, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Družbena pogodba z dne 16. 9. 1996.
Vpis latninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00465/005580-1996/IZ z dne
10. 10. 1996.

Rg-104937
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01088 z
dne 27. 2. 1997 pod št. vložka
1/05268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992265
Firma: INVESTINA – Gradbeništvo, in-

ženiring in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INVESTINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baraga Bogomir, Izola, Emi-

lia Driolia 11, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baraga Bogomir, imenovan 4. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 4511 Rušenje objektov in zemelj-

ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-104938
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01089 z
dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpisa KLUB
MODRIH, organiziranje delničarjev, d.d.,
sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prijavo sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z vložki in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5957877
Člani nadzornega sveta: Kragelj Igor, iz-

stopil 15. 7. 1996; Klemše Leon, vstopil
15. 7. 1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 7.
1996, da se osnovni kapital poveča za
100,000.000 SIT.

Rg-104939
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01090 z
dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa KLUB
MODRIH, organiziranje delničarjev, d.d.,
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sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z vložki, spremembo odo-
brenega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5957877
Osnovni kapital: 103,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 15. 7. 1996.
Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 7.

1996: direktor je pooblaščen ob soglasju
nadzornega sveta povečati osnovni kapital
družbe v petih letih za znesek 51,500.000
SIT.  Delnice  se  lahko  izdajo  za  stvarne
vložke.

Rg-104940
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01105 z
dne 27. 2. 1997 pri subjektu vpisa FRIGO-
MAR, konfekcioniranje ribe, d.o.o., Izo-
la, sedež: Tovarniška 13, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02609/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje: skrajšano firmo, spremembo osnovne-
ga kapitala in ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo tipa zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5540569
Firma: FRIGOMAR, konfekcioniranje

ribe, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: FRIGOMAR, d.o.o.,

Izola
Sedež:  6310  Izola,  Tovarniška  uli-

ca 13
Osnovni kapital: 29,660.000 SIT
Ustanovitelji: DELAMARIS IZOLA, ribiš-

tvo in konzervna industrija, p.o., Izola, iz-
stopil 23. 9. 1996; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 2,970.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 2,970.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 10,680.000 SIT,
Dončič Vidosava, Izola, Emilia Driolia 7,
vložila 300.000 SIT, Poles Zoran, Izola,
Dvoriščna ulica 19, vložil 2,120.000 SIT,
Balič Ajka, Sečovlje, Dragonja 26, vložila
260.000 SIT, Pintarič Božica, Dekani 191,
vložila 310.000 SIT, Turk Stanka, Izola,
Sončna pot 4, Jagodje, vložila 2,120.000
SIT, Marjanović Darinka, Izola, Istrska vra-
ta 8, vložila 310.000 SIT, Palčič Iztok, Izo-
la, Šared 37a, vložil 2,120.000 SIT, Božič
Nadja, Izola, Trg padlih za svobodo 9, vlo-
žila 310.000 SIT, Bojič Stojanka, Koper,
Ul. II. Prekomorskih brigad 24, vložila
310.000 SIT, Kuzmin Vilko, Izola, Malijeva
30f, vložil 410.000 SIT, Habibović Sena-
da, Izola, Cetore 11, vložila 310.000 SIT,
Gačnik Katonar Vesna, Izola, Prešernova
cesta 2, vložila 1,770.000 SIT, Vulič Tatja-
na, Izola, Kosovelova 23, vložila 210.000
SIT, Repka Djurdjica, Izola, Ulica Bogomi-
ra Magajne 10, vložila 310.000 SIT, Kur-
manšek Ana, Izola, Ljubljanska 1, vložila
360.000 SIT, Stankovič Vera, Izola, Pre-
mrljeva ulica 1, vložila 310.000 SIT. Štefa-
nec Vanda, Izola, Cegnarjeva ulica 9, vloži-
la 310.000 SIT, Čatić Šehida, Izola, Smre-
karjeva 26, vložila 310.000 SIT, Antonić
Marina, Izola, Prečna ulica 1, vložila

260.000  SIT;  Palčič  Sara,  Izola,  Ša-
red 27a,  vložila  90.000 SIT;  Poles  Tea,
Izola,  Dvoriščna  ulica  19, vložila  90.000
SIT,  Pistotnik  Miroslav,  Strunjan  106,
vložil 10.000 SIT, Vrtovec Vili, Izola, IX.
korpusa 5, vložil 10.000 SIT. Pejić Mira,
Izola, Dobrava 34, vložila 10.000 SIT, Ra-
dović Sonja, Izola, Premrljeva 7, vložila
10.000 SIT, Šabić Mine, Izola, Jagodje
38, vložil 10.000 SIT in Katonar Tina, Izo-
la, Prešernova ulica 2, vložila 90.000 SIT
– vstopili 23. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pal-
čič Iztok, razrešen 23. 9. 1996 kot direktor
in imenovan za začasnega poslovodjo, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Družbena pogodba z dne 23. 9. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00902/01251-1996/MB z dne
11. 12. 1996.

Rg-104942
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01232 z
dne 27. 2. 1997 pod št. vložka
1/05269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992613
Firma: GROUPINVEST, Podjetje za

investicije in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GROUPINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: AGRIMEX, Uvoz, izvoz, tr-

govina, d.o.o., Koper, Koper, Pristaniška
14, vložil 750.000 SIT, ter Pribac Goran in
Pribac Marko, oba iz Portoroža, Lepa cesta
3, vložila po 375.000 SIT – vstopili 18. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pribac Florijan, Portorož, Lepa cesta
3, imenovan 18. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 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 trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;

5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 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.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih 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.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-105499
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01470 z
dne 4. 3. 1997 pri subjektu vpisa LOTOS,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, trans-
port in poslovne storitve, d.o.o., Postoj-
na, sedež: Titova 2, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/01648/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5566819
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blaško Branko, Postojna,

Pivška ul. 2, vstop 16. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105524
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00728 z
dne 12. 3. 1997 pod št. vložka
1/05275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5907845
Firma: SINERG, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SINERG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Pretnerjeva 8
Osnovni kapital: 2,135.500 SIT
Ustanovitelj: Radosavljevič Miroslav, Po-

stojna, Pretnerjeva 8, vstop 11. 7. 1995,
vložek 2,135.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radosavljevič Miroslav, imenovan
11. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

 Rg-105527
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00195 z
dne 27. 2. 1997 pri subjektu vpisa KRE-
MAR, Biro za inženiring in projektiranje,
d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaška 8,

6000 Koper, pod vložno št. 1/01230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5367131
Firma: KREMAR YACHTING, inženi-

ring, projektiranje, trgovina in turizem,
d.o.o.

Skrajšana firma: KREMAR YACHTING,
d.o.o.

Sedež: 6320 Portorož, Obala 127.

Rg-105531
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00713 z
dne 27. 2. 1997 pri subjektu vpisa MLI-
NOTEST PEKARNA ILIRSKA BISTRICA,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 16, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619599
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice
in zastavljalnice.

Rg-105534
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00935 z
dne 5. 3. 1997 pod št. vložka 1/05272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970733
Firma: AVTO GRUNTAR, prodaja avto-

mobilov in servisiranje, d.o.o., Koper
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Skrajšana firma. AVTO GRUNTAR,
d.o.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Obrtniška ulica
št. 9

Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanovitelj: Gruntar Milovan, Koper,

Obrtniška ulica št. 20, vstop 28. 10. 1996,
vložek 1,770.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruntar Milovan, imenovan 28. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe.

Rg-105535
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01002 z
dne 28. 2. 1997 pri subjektu vpisa MLI-
NOTEST PEKARNA ILIRSKA BISTRICA,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 16, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5619599
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Cankar-

jeva ulica 24.

Rg-105820

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02915 z
dne 6. 3. 1997 pri subjektu vpisa SKALA,
trgovsko podjetje, d.o.o., Rodik 13a,
6240 Kozina, sedež: Rodik 13a, 6240
Kozina, pod vložno št. 1/04704/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo firme in skrajšane firme, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti,  spremembo  tipa  zastopnika
ter  uskladitev  ustanovnega  akta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5835062
Firma: SKALA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Rodik 13a, Kozina
Skrajšana firma: SKALA, d.o.o., Rodik

13a, Kozina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škapin Stojan in Škapin

Alenka, oba iz Kozine, Rodik 13a, vstopila
8. 4. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ška-
pin Alenka, razrešena 6. 9. 1996 kot druž-
benica in imenovana za namestnico direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-

dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 92.712 – Dejavnost igral-
nic opravlja družba od tega: igre na igralne
avtomate zunaj igralnic.

Rg-201283
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01650 z dne 9. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PLANUM, gradbeništvo, tr-
govina, komercialne storitve, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 23, sedež: Vojko-
vo nabrežje 23, 6000 Koper pod vložno
št. 1/03762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5814995
Firma: PLANUM, gradbeništvo, trgovi-

na, komercialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLANUM, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Manžan 23
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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-
ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo.

KRANJ

Rg-107544
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00648 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa INLINE, podjetje za proce-
sno avtomatizacijo, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Titova 65, 64270 Jesenice, pod
vložno št. 1/01686/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.,
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanovitelja in kapitala, izvzet-
je od zastopanja in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5432472
Firma: SMOLEJ IN PARTNER, podjet-

je za procesno avtomatizacijo, d.n.o., Je-
senice

Skrajšana firma: SMOLEJ IN PARTNER,
d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Svetinova 1
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja. Smolej Maja, izstopila iz

d.o.o., in vstopila v d.n.o., 24. 3. 1995, in
Smolej Zdravko, vstopil 29. 3. 1995, oba z
Jesenic, Svetinova 1, vložila po 2.000 SIT,
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odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Smolej Maja, imenovana 1. 6.
1992, ki zastopa družbo brez omejitev in
družbenik Smolej Zdravko, imenovan 29. 3.
1995, ki je izvzet od zastopanja.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi 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 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-108407

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03958 z dne 7. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GRADING, podjetje za pro-
jektiranje gradbenih objektov, vršitve
notranje kontrole, svetovanje, nadzor in
izvajanje gradnje, Radovljica, d.o.o., se-
dež: Gradnikova 133, 64240 Radovlji-
ca, pod vložno št. 1/01066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža firme, poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881722
Firma: GRADING-KAMNOSEŠTVO,

projektiranje, svetovanje, inženiring,
proizvodnja, predelava in montaža na-
ravnega kamna, d.o.o.

Skrajšana firma: GRADING-KAMNOSE-
ŠTVO, d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3B
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Fašmon-Muznik Sabina,

Radovljica, Gradnikova 133, vstop 24. 1.

1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 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; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-110642
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01038 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GRADING-KAMNOSEŠTVO,
projektiranje, svetovanje, inženiring,
proizvodnja, predelava in montaža na-
ravnega kamna, d.o.o., sedež: Struževo
3b, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
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viteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5881722
Firma: GRADING-KAMNOSEŠTVO, pro-

jektiranje, svetovanje, inženiring, pro-
izvodnja, gradnja, zaključna dela, d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova ce-
sta 6

Ustanovitelj: Fašmon-Muznik Sabina, iz-
stop 30. 5. 1995; Kejžar Viljem, Kranj, Blei-
weisova cesta 6, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fašmon-Muznik Sabina, razreše-
na 30. 5. 1995, direktor Kejžar Viljem, ime-
novan 30. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-114540
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01445 z dne 30. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SCARABY, uvoz, izvoz, tr-
govina, d.o.o., Jesenice, sedež: Zgornji
plavž 8/A, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje kapitala, spre-
membo družbenikov, zastopnika in sedeža
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714745
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica Staneta

Bokala 1A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klinar Veronika in Moč-

nik Zdravko, izstopila 2. 9. 1997; Štraus
Irena, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 1A,
vstopila 2. 9. 1997, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klinar Veronika in njen namestnik
Močnik Zdravko, razrešena 2. 9. 1997; di-
rektorica Štraus Irena, imenovana 2. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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
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; 5147

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve.

Rg-114544
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00149 z dne 29. 10. 1997 pod
št. vložka 1/01769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Firma: GRAFIT, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., SATELIT
oglaševalna agencija

Skrajšana firma: GRAFIT, d.o.o., SA-
TELIT oglaševalna agencija

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  4000  Kranj,  Tavčarjeva  uli-

ca 18

Ustanovitelj: Grafit, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Naklo, Pot
pod Gradiščem 12, vstop 30. 11. 1994,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gro-
bovšek Igor, Naklo, Pot pod Gradiščem 12,
imenovan 30. 11. 1994, kot vodja zastopa
podružnico neomejeno.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 52471 Dejavnost knjigarn; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje tga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-114626
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00883 z dne 7. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SLAJKA, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Hotavlje
77, 4224 Gorenja vas, pod vložno št.
1/03497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5634873
Firma: SLAJKA, računovodske stori-

tve in trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 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; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

KRŠKO

Rg-113958
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00169 z dne 3. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNOTRADE, proizvod-

no in trgovinsko podjetje, Rajec, d.o.o.,
sedež: Rajec, 8261 Jesenice na Dolenj-
skem, pod vložno št. 1/02055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev, zastopni-
kov in družbene pogodbe ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št. 5557526
Firma: FUCHS MAZIVA LSL, proizvod-

nja in prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: FUCHS MAZIVA LSL,

d.o.o.
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem,  Slovenska  vas,  Gospodarska
cona

Osnovni kapital: 10,700.000 SIT
Ustanovitelj: Šinko Stanko in Šinko Da-

nica, izstopila 1. 8. 1997; Fuchs maziva,
društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Samobor
– R Hrvaška, Josipa Jelačića 205, vstopilo
1. 8. 1997, vložilo 10,700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Šinko Danica, razrešena 1. 8.
1997; prokurist Filipec Antun Dubravko, Sa-
mobor – R Hrvaška, Livadičeva 2, imeno-
van 1. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
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Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih 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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov, pri dejavnosti s šifro 74.12 pa razen
revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA

Rg-38972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19111 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa AGROMED ŠKUFCA, Družba za
kmetijsko in čebelarsko pridelavo,
d.o.o., Ponova vas 43, Grosuplje, sedež:
Ponova vas 43, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/04778/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5363683
Firma: AGROMED, Družba za kmetij-

sko in čebelarsko pridelavo, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROMED, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Franc in Škufca Mil-

ka, izstopila 29. 12. 1994; Škufca Klemen,
Grosuplje, Ponova vas 43, vstopil 29. 12.
1994, vložil 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škufca Franc, razrešen 29. 12.
1994; direktor Škufca Klemen, imenovan
29. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121
Reja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, rezen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelkov iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo opremo za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 6024 Cestni
tovorni promet; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-201503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05985 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa SIND, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Freyerjeva 32b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5553113
Ustanovitelj: Antonić Vjekoslav, Škofja

Loka, Partizanska cesta 43, vstop 10. 11.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Antonić Vjekoslav, imenovan 10. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-

gih živil, d.n.; 24200 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi 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; 51640 Trgovina na
debelo 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-
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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; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 7483

Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti;

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 10. 1997.

MARIBOR

Rg-113140
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/00620 z dne 24. 7.
1997 pri subjektu vpisa VESNA, podjetje
za akumulatorsko dejavnost, d.d., sedež:
Einspielerjeva ulica 31, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00892/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5040973
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Piberl Franc, Maribor, Ulica Leona
Zalaznika 12, imenovan 12. 3. 1997, ki za-
stopa družbo z omejitvijo, da mora pred-
hodno pridobiti soglasje nadzornega sveta
v tehle primerih: za letni plan in program
razvoja, nakup osnovnih sredstev z vred-
nostjo nad 90,000.000 SIT; odprodajo os-
novnih sredstev s knjižno vrednostjo nad
10,000.000 SIT; nakup in prodajo delnic
ali deležev podjetja; ustavljanje podjetij ter
nakup in prodajo ali drugačno razpolaganje
z lastnimi delnicami; nadzorni svet družbe
na lahko s sklepom sprejme še dodatne
omejitve za upravo; prokurist Žibert Branko,
Ljubljana, Štihova 12, imenovan 1. 5. 1997;
člana uprave Gajser Anton in Kosirnik Olga,
razrešena 12. 3. 1997.

Rg-113142
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/00217 z dne 22. 7.
1997 pri subjektu vpisa VESNA, podjetje
za akumulatorsko dejavnost, d.d., sedež:
Einspielerjeva ulica 31, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00892/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5040973
Člani nadzornega sveta: Žnidarčič So-

nja, Pajek Janez, Špiler Kaja, Petrič Zoran
in Grandošek Jože, vstopili 22. 7. 1996 ter
Schaeffer Barbara, vstopila 4. 2. 1997; Ži-
bert Branko, izstopil 4. 2. 1997.

Rg-116522

Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01874 z dne 11. 12.
1997 pri subjektu vpisa ODISEJ, podjetje
za administrativno prireditvene in izlet-
niške storitve, d.o.o., sedež: Pesnica 41,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/02617/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5390010
Firma: ODISEJ, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Polanec Tatjana, Sladki

vrh 59, vstop 18. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pestiček Mirko, Šentilj v Slovenskih
Goricah, Šentilj 113, imenovan 24. 9. 1997
in direktorica Polanec Tatjana, imenovana
26. 10. 1992, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15860 Predelava ča-
ja in kave; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 21210 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28520 Splošna mehanična
dela; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina
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na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 72300 Obdelava podatkov; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92400 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Pod šifro dejavnosti J 67.130 sme druž-
ba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic, pod K 74.120 pa ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

MURSKA SOBOTA

Rg-116295
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00440 z dne 22. 10.
1997 pri subjektu vpisa NEGOJ, Razvoj in
trženje turistične ponudbe, d.o.o., sedež:
Sovjak 84 A, 69244 Sovjak, pod vložno
št. 1/02071/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be, sedeža, ustanoviteljev in njihovih po-
slovnih deležev, dejavnosti in pooblastil za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5843391
Sedež: 9252 Radenci, Zdraviliško na-

selje 6
Ustanoviteljica: Nov’Na, Studio podeže-

lja, d.o.o., Ravne na Koroškem, Na Gradu
5, Toš Franc, Šinko Marija, Albert Marija in
Tibaut Jožica, izstopili 8. 8. 1997; Praznik
Marija, Ravne na Koroškem, Javornik 45,
vstopila 11. 4. 1994, vložila 1,828.803
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Praznik Marija, ki od 8. 8. 1997
zastopa in predstavlja družbo samostojno z
omejitvijo, da si mora za sklepanje pogodb,

ki presegajo vrednost tolarske protivredno-
sti 100.000 DEM po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, in za sklepanje pogodb o pro-
daji in nakupu ter obremenitvi nepremičnin,
dajanju posojil in prevzemanju poroštev pri-
dobiti sklep skupščine.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997:
22150 Drugo založništvo; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov, od dejavnosti, ki je vpi-
sana pod šifro 74140 – Podjetniško in po-
slovno svetovanje, pa ne arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-116301
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00334 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa DAMON, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, Lendava,
d.o.o., sedež: Kranjčeva 74, 69220 Len-
dava, pod vložno št. 1/01748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5726085
Sedež: 9220 Lendava, Kranjčeva 74
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997:

45310 Električne inštalacije; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55510 Storitve menz; 60230 Drug kopen-

ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74700 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80410 Dejavnost voz-
niških šol.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 67.130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, družba opravlja samo posle
menjalnic in zastavljalnic.

NOVA GORICA

Rg-116679
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00768 z dne 23. 12.
1997 pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ
TOLMIN, Cestnoprometno podjetje, d.d.,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89f, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/02558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5637384
Firma: AVTOPREVOZ TOLMIN, cestno-

prometno podjetje, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: AVTOPREVOZ TOL-

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

govornostjo
Ustanovitelj: PREVOZ, Cestnoprometno

podjetje, d.d., Tolmin, Tolmin, Poljubinj 89f,
vstop 8.7. 1992, vložek 187,401.634,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Taljat
Radovan, Most na Soči 95, razrešen kot
13. 11. 1997, kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev, brez poprejšnjega so-
glasja družbenika pa ne more sklepati prav-
nih poslov ali sprejemati odločitev glede na-
kupa, prodaje in obremenitve nepremičnin
in osnovnih sredstev nad vrednostjo
5,500.000 SIT in zastopnica Rajh Žunko
Ava, Nova Gorica, Ledine 10, imenovana
13. 11. 1997, ki kot vodja prodajno pro-
metnega sektorja zastopa in predstavlja
družbo v vseh poslih, povezanih s prevozni-
mi storitvami.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
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datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-116681
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/01074 z dne 23. 12.
1997 pri subjektu vpisa PREVOZ, Cestno-
prometno podjetje, d.d., Tolmin, sedež:
Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01723/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5499895
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, izstopil 3. 6. 1997; Triglav, PID
za Primorsko in Notranjsko, d.d., Nova Go-
rica, Kidričeva 21, vstopil 3. 6. 1997, vložil
41,685.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Rajh Žunko Ava,
Flajs Viktof in Škrlj Marta, izstopili 15. 12.
1997; Hvala Marko, Žgavc Stanko in Ku-
mar Jožica, vstopili 15. 12. 1997.

NOVO MESTO

Rg-110682
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00286 z dne 9. 7.
1997 pri subjektu vpisa GRAND, stroje-
gradnja, servis, trgovina, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Kolodvorska ul. 34, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/01232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža ter razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5408873
Sedež: 8340 Črnomelj, Majer 19
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 2513 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

SLOVENJ GRADEC

Rg-46990
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00250 z dne 4. 11.
1996 pri subjektu vpisa LOCUS, podjetje
za prevajalske, gostinske in trgovske
storitve, d.o.o., sedež: Trg 52, 2391 Pre-
valje, pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, pravnoorg. oblike, dejavnosti in
tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479096
Firma: LOCUS FLIS DAVORIN-ROMAN,

podjetje za prevajalske, gostinske in tr-
govske storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: LOCUS FLIS DAVO-
RIN-ROMAN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Flis Roman in Flis Davorin,
oba iz Prevalj, Trg 52, vstopila 27. 3. 1995,

vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Flis
Roman, razrešen 27. 3. 1995 kot direktor
in imenovan za družbenika in zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni 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;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi 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; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n. se izpusti “z orožjem in streli-
vom”.

Rg-113204
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00155 z dne 7. 10.
1997 pri subjektu vpisa ALFA KOMER-
CIALNI RADIO, d.o.o., sedež: Cankarjeva
1, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, družbenikov,
poslovnega deleža, dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5380383
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Ronko-

va 4
Ustanovitelji: Horvat Samo, Slovenj Gra-

dec, Gozdna 7, vložil 1,017.600 SIT, Hor-
vat Zuhra, Slovenj Gradec, Pohorska 29,
vložila 215.200 SIT, Zupančič Marko, Slo-
venj Gradec, Podgorska 18, vložil
1,299.200 SIT in KIVI, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Francetova, vložil 345.600 SIT, ki so
vstopili 23. 4. 1990, Horvat Aleksandra,
Ravne na Koroškem, Dobja vas 154, vložila
20.000 SIT in Horvat Ladislav, Slovenj Gra-
dec, Gozdna 7, vložil 136.400 SIT, in VE-

GATOP, d.o.o., Slovenj Gradec, Kidričeva
3a, vložil 164.800, Janežič Ivan, Velenje,
Cankarjeva 1, vložil 720.400 SIT in Knez
Branko, Velenje, Šalek 97, vložil 80.800
SIT, ki so vstopili 22. 12. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Hudomalj Tatjana, iz-
stopila 28. 11. 1996, Uratnik Matjaž, izsto-
pil 5. 12. 1996 in Lenasi Peter, izstopil 9. 1.
1997.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92400 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 26. 2.
1997.

CELJE

Srg 3885/94 Rg-119
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba BELWOOD, Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Celje, Pucova 5, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Beloševič Klemen, Pucova 5, Celje, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje dobi Kočevar Ferdo, Zalo-
že 12a, Polzela.

Sklep je sprejel družbenik dne 23. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 1. 1996

KRANJ

Srg 934/96 Rg-118
Družba JUTRO, Agencija za izobraže-

vanje, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v
Škofji Loki, Frankovo naselje 68, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/3329/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Je-
reb Dušan, Frankovo naselje 68, Škofja
Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 1996

LJUBLJANA

Srg 97/06986 Rg-200490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06986 z dne 23. 12. 1997 pod št. vlož-
ka 1/01326/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije in izbris iz sodnega regi-
stra s temile podatki:

Matična št. 5043352
Firma: DONIT, kemična industrija,

d.d., Medvode – v likvidaciji
Skrajšana firma: DONIT, d.d., Medvo-

de – v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1215 Medvode, Cesta koman-

danta Staneta 38
Osnovni kapital: 1.563,545.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 7. 11. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumenta-
cija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri DONIT TESNIT,
družba za proizvodnjo tesnilnih materialov,
d.d., Cesta komandanta Staneta 38, Med-
vode.

MURSKA SOBOTA

Srg 760/94 Rg-10065
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
SUHA ROBA, Podjetje za proizvodnjo

in trgovino, Gornja Radgona, d.o.o., Gor-
nja Radgona, Partizanska ulica 45, vpi-
sano v vl. št. 1/1614-00, preneha po skraj-
šanem postopku z zakonom o gospodar-
skih družbah po sklepu z dne 21. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Oreški Zvonko, Prebukovje 79, Ivanec,
Cmrečak Ljubica, Tina Ujeviča 1b, Varaždin
in Borovič Milan, Partizanska ul. 45, Gornja
Radgona, kot ustanovitelji prevzemajo ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 1995
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Dražbeni oklici

Popravek
S-244

Javna dražba premoženja stečajnega
dolžnika Pionir, Gradbeno industrijsko pod-
jetje, p.o., Novo mesto – v stečaju (kom-
pleks centralnih objektov v Bršljinu), razpi-
sana na dan 1. 6. 1998 ob 14.30 in objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 37 z dne 15. 5.
1998, S-223, se prekliče in preloži na dan
1. 7. 1998 ob 14.30.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 30/97 S-232
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Inženiring KBT, d.o.o., Ljub-
ljana – v stečaju za dne 30. 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 15. 5. 1998

St 86/94 S-233
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Kovind, d.o.o., Rakek – v
stečaju za dne 7. 7. 1998 ob 13. 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 18. 5. 1998

St 10/97 S-234
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi MIN Izdelava – montaža kovin in
plastike, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ruš-
ka cesta 81a, dne 16. 6. 1998 ob 9.45 v
sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 1998

St 14/97-15 S-235
Z dnem 18. 5. 1998 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Stari PIL, d.o.o.,
Gibina 8.

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

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave oklica.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 9. 1998 ob 9. uri, pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 18. 5. 1998 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odlo-
čba o začetku stečajnega postopka, isto-
časno pa pošlje v objavo Uradnemu listu
RS. Tega dne nastopijo vse pravne posle-
dice začetka stečajnega postopka nad
dolžnikom Stari PIL, d.o.o., Gibina 8, in
prenehajo pravice pooblaščencev stečaj-
nega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 5. 1998

St 44/95 S-236
To sodišče je s sklepom St 44/95 dne

13. 5. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad Procarn, d.d., Trbovlje, Trg svobode
14 – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1998

St 2/98 S-237
To  sodišče  je  s  sklepom  št.  St 2/98

z  dne  19.  5.  1998  sklenilo,  da  se
stečajni postopek nad dolžnikom Hampel
ZOELLNER GRUPACIJA, izdelava kla-
sičnih oken, d.o.o., Ormoška 22, Ptuj –
v  stečaju,  zaključi,  ker  je  premoženje,
ki  bi  prišlo  v  stečajno  maso  neznatne
vrednosti.

Upniki  se  lahko  zoper  sklep  pritožijo
v  15  dneh  po  objavi  sklepa  v  Uradnem
listu RS.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 1998

St 14/95 S-238
To sodišče je dne 14. 5. 1998 s

sklepom opr. št. St 14/95 zaključilo stečaj-
ni postopek nad podjetjem Shopping cen-
ter Vegros, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Tržaška c. 65, in ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase, ker bi nadaljnja iz-
vedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1998

St 74/96 S-239
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-

nem postopku nad KOT, p.o., Kajakaška
40, Ljubljana – v stečaju za dne 8. 7.
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 21. 5. 1998

St 37/97 S-240
To sodišče je s sklepom St 37/97 dne

22. 5. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtoline Renault – Volvo,
d.o.o., Tržaška 135, Ljubljana – v ste-
čaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Zoper sklep o zaključitvi stečajnega po-
stopka upniki lahko vložijo pritožbo v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 1998

St 9/98 S-241
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod  opr.  št.  St 9/98  sklep  z  dne  22. 5.
1998:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: ESO Viva, Invalidsko podjetje,
d.o.o., Velenje, Preloška cesta 1, Ve-
lenje.

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

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

IV. Dolžnike  se  poziva,  naj  brez  odla-
šanja  poravnajo  svoje  dolgove  stečajni
masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

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

VI. Oklic o začetku stečajnega psotopka
se nabije na oglasno desko dne 22. 5.
1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 5. 1998

St 10/97 S-242
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Gradbeno obrtno podjetje Ajdovšči-
na, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 6, bo
tretji narok za preizkus terjatev v torek 9. 6.
1998 ob 14. uri v sobi 310/III naslovnega
sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 1998

St 3/94 S-243
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Hidrostatika, d.o.o., Šempeter pri

Razglasi sodišč
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Kolektivni delovni spori

III Kd 62/98 K-4
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Đurom Lemaićem, Ul. Bratov Uča-
kar 44, Ljubljana, Bojane Vrenjak Lavren-
čič, Rožna ulica 9, Domžale, Slavkom Si-
movičem, Clevelandska 29, Ljubljana ter
Gabrijelo Grčar Švagan, Fakinova 10, Za-
gorje ob Savi in nasprotnim udeležencem
Volilna komisija za volitve sveta delavcev
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, zaradi raz-
veljavitve sklepov volilne komisije.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
26. 5. 1998 ob 13.30, v sobi št. 2/III.,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 13. 5.
1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-2841
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,

objavlja razpis za prosta dela in naloge
strokovnega sodelavca v Oddelku za

okolje in prostor.
Zahtevani pogoji:
– VI. stopnja izobrazbe gradbene smeri

– nizke in visoke gradnje,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit,
– poznavanje programskih orodij Win-

dows,
– znanje slovenskega jezika – govorno

in pisno,
– vozniški izpit kategorije B.

Občina Trebnje

Št. 677/98 Ob-2842
Osnovna šola Koroška Bela, Jesenice,

razpisuje delovno mesto:

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Popravek

Ob-3067
V javnem razpisu namere za pripravo in

razdeljevanje gotovih obrokov hrane, z ob-
veznim najemom razpoložljivih kapacitet,

Gorici, Cesta Goriške fronte 46, bo na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev v ponedeljek 29. 6. 1998 ob 14. uri
v sobi 310/III naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 1998

učitelja za tehnično vzgojo – športno
vzgojo,

za določen čas s polno delovno obvez-
nostjo. Zaposlitev od 1. 9. 1998 do 31. 8.
1999;

učitelja za glasbeno vzgojo,
za določen čas s polno delovno obvez-

nostjo. Zaposlitev od 1. 9. 1998 do 31. 8.
1999.

Pogoji:
– končana višja ali visoka šola ustrezne

smeri,
– prijave z dokazili o imenovanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh na naslov šole,
– prijavljene kandidate bomo obvestili v

zakonitem roku.
Osnovna šola Koroška Bela

Št. 108-1/97 Ob-2850
Na podlagi 41. člena zakona o uresni-

čevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Ur. l. RS, št. 75/94) in 6. člena sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej
Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/96) ter 19. člena
statuta Tehniškega muzeja Slovenije, razpi-
sujemo prosto delovno mesto

direktorja Tehniškega muzeja Slove-
nije.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in

poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vode-

nje dela v kolektivu,
– znanje dveh tujih jezikov.
Ob prijavi na razpis mora kandidat prilo-

žiti program razvoja muzeja.
Izbrani kandidat bo imenovan za direk-

torja Tehniškega muzeja Slovenije za dobo
petih let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako:
“za razpis direktorja – TMS” na naslov: Mini-
strstvo za kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljub-
ljana.

Ministrstvo za kulturo RS

prevzemom delavcev kuhinje in posodobi-
tve sistema razdeljevanja hrane na lokaciji
naročnika, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 39, z dne 27. 5. 1998, Ob-2633, se
3. točka pravilno glasi: Orientacijska vred-
nost naročila je 100,000.000 SIT letno.

Bolnišnica Golnik

Št. 8631 Ob-2851
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., kont. oseba Jana Kejžar, Krekov trg
10, Ljubljana, tel. 061/17-29-496, faks
061/317-851.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
obstoječe čistilne naprave na Brodu –
II. faza.

Dela bodo obsegala izvedbo gradbenih
del, nabavo in vgradnjo potrebne strojne,
elektro in telekomunikacijske opreme.

3. K sodelovanju bodo s pisnim vabilom
povabljeni vsi ponudniki, ki jim je bila priz-
nana sposobnost za izvajanje razpisanih del
(Ur. l. RS, št. 67/97 in 9/98).

4. Orientacijska vrednost naročila:
194,000.000 SIT.

5. Predvideni čas objave razpisa: ponud-
nike s priznano sposobnostjo za razpisana
dela bo naročnik pozval k dvigu razpisne
dokumentacije in oddaji ponudbe najkasne-
je v mesecu avgustu 1998.

6. Večnino del bo potrebno izvesti v letu
1998, ostala zaključna dela pa se predvide-
vajo dokončati spomladi 1999.

7. Omejitve, upoštevane pri oddaji zgo-
raj navedenega javnega naročila: na razpisu
bodo lahko sodelovali ponudniki, ki jim je
bila na podlagi javnega razpisa za priznanje
sposobnosti izvajalcem za dela pri gradnjah
in obnovah vodovodnega in kanalizacijske-
ga omrežja, vključno z gradnjo in obnovo
črpališč, vodohranov, čistilnih naprav in
ostalih objektov v sklopu vodovodnega in
kanalizacijskega sistema priznana sposob-
nost za izvajanje vseh razpisanih nalog (Ur.
l. RS, št. 67/97 in 9/98).

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 389-1/98 Ob-2852
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca“ Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, kont. oseba Sto-
jan Lozar, dipl. ek., pomočnik direktorja za
upravno ekonomske zadeve, tel.
065/31-811, int. 295, faks 065/31-348.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve čiščenja, no-

tranjega transporta, zunanjega transpor-
ta in drugih storitev.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41 / 29. 5. 1998 / Stran 4173

155,000.000 SIT letno, začetek oktober
1998.

Datum objave razpisa: oktober 1998.
Splošna bolnšinica

“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Ob-2853
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Cerkno, Platiševa 9, Cerkno,
kont. oseba Vlasta Primožič, Platiševa 9,
Cerkno, tel. 065/745-141, faks
065/745-131.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

3. Navedba vsebine: rekonstrukcija
stavbe Muzeja v Cerknem za potrebe
muzeja in glasbene šole: gradbena de-
la, zunanja ureditev, obrtniška in inšta-
lacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
178,000.000 SIT.

Čas razpisa: 31. 8. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: okto-

ber 1998 – maj 2000.
5. Datum objave javnega razpisa: 31. 8.

1998.
Občina Cerkno

Ob-2854
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nuklearna elektrarna Krško, kont. ose-
ba Kerin Jože, Vrbina 12, Krško, tel.
0608/242-138, faks 0608/21-528, e-mail
joze.kerin@ne-krsko.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet naročila so
pripravljalna dela, gradnja in oprema za
zgradbo za simulator. Zgradba je dvo-
etažni objekt tlorisnih dimenzij
47 m × 28 m.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
550,000.000 SIT, začetek avgust 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1998 in zaključek septem-
ber 1999.

Nuklearna elektrarna Krško, p.o.

Ob-2855
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Mitja Maruško, dipl. pravnik, Župančiče-
va 6, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
in obrtniških del – nadaljevanje gradnje
prizidka Fakultete za farmacijo, Ljublja-
na, Aškerčeva 7.

3. Orientacijska vrednost naročila:
215,000.000 SIT, začetek 17. 8. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev ali v 250 dneh,
začetek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 5.
1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

Datum objave javnega razpisa: 21. 8.
1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2857
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za kulturo, kont. oseba Lozič
Irena, Cankarjeva 5, Ljubljana, tel.
178-59-38, faks 178-59-01.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za izgrad-
njo filmskega studia Viba film Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
820,000.000 SIT, začetek september
1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek predvidoma oktober 1998; 12 mese-
cev.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0048/1-308/34-98 Ob-2856
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Renata Triler, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4859, faks 061/315-073.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja, oseb in interesov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
320,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 28. 8. 1998 in za-
ključek 24. 12. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999 in/ali zaključek 31. 12. 1999.

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

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

Datum objave javnega razpisa: 28. 8.
1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2900
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
učilnic pri Osnovni šoli Loka Črnomelj.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT. Čas razpisa: 15. 9.
1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: okto-
ber 1998–avgust 2000.

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

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

Občina Črnomelj

Ob-2958
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: Spekter, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Branko Arnšek, inž. gr., Trg revolucije 7,
Trbovlje, tel.0601/26-305, faks
0601/26-205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: stanovanjsko po-
slovni objekt v Kisovcu.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
160,000.000 SIT, avgust 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: 9 me-
secev.

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

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

Datum objave javnega razpisa: avgust
1998.

Spekter, d.o.o., Trbovlje

Ob-3021
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč, kont.
oseba Irena Horvat, tel. 062/761-170.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nega sistema vzhodne Haloze: Zavrč–
Turški vrh.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 230.000
SIT, september 1998.
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Datum objave javnega razpisa: septem-
ber 1998.

Občina Zavrč

Ob-3056
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga dobavitelja posipnih materialov za
odpravljanje poledice na cestah (sezo-
na 1998/1999).

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

Čas razpisa: začetek 22. 8. 1998 in za-
ključek 15. 9. 1998.

4. Dobavni rok: 8 mesecev.
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: 22. 8.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-3094

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za rekonstrukcijo objekta za potre-
be glasbene šole, v Ozki ulici 1, Slovenska
Bistrica, objavljenega v Ur. l. RS, št. 39 z
dne 22. 5. 1998, Ob-2635 se 7. točka pra-
vilno glasi:

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 22. 6. 1998 ob 13. uri na naslovu:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpira-
nje bo vodil Milan Ozimič.

Občina Slovenska Bistrica

Popravek
Ob-3062

V javnem razpisu za sofinanciranje izo-
braževanja odraslih v šolskem letu 1998/99
za izbiro izvajalcev brez omejitev, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 37 z dne
15. 5. 1998, Ob-2528, se točka 4.4. jav-
nega razpisa pravilno glasi:

“4.4. Javno odpiranje ovojnic s ponud-
bami bo v torek 9. junija 1998 ob 9. uri v
sejni sobi poslovne zgradbe Gradis na
Šmartinski 134a v Ljubljani”.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek
Ob-3063

V javnem razpisu za dokončno odmero
avtoceste z regulacijami in devijacijami in
izdelavo parcelacijskih načrtov za avtocest-
ni odsek Dane–Fernetiči, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998,
Ob-2737 C, se merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe v 5. točki pravilno glasijo:

druga merila, navedena v razpisni do-
kumnetaciji.

DARS, d.d.

Preklic
Ob-3064

Rudnik lignita Velenje razveljavlja javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev –
predmet javnega naročila: blago – nakup
jeklenih pletenic, vrvi za uporabo v rudarstvu
in vrvi za žerjave, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 34/35, z dne 8. 5. 1998, Ob-2171.

Rudnik liginita Velenje

Popravek
Ob-3065

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del pri rekonstrukciji in dozi-
davi Osnovne šole v Kobaridu II. faza, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 34-35 z
dne 8. 5. 1998, Ob-2285 se:

6. točka pravilno glasi:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
11. ure na naslov Občina Kobarid, Trg
svobode 2, Kobarid.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Osnovna šola Kobarid” ter številko objave v
Uradnem listu RS.

7. točka se pravilno glasi:
Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Ko-

barid, 8. 6. 1998 ob 11.20.
Občina Kobarid

Ob-3097
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalcev brez
omejitev za sistem za analizo slik (Image
Analysis Sistem), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998;
Ob-2753B, se tretjemu odstavku 4. točke
doda datum predložitve ponudb in glasi:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 6. 1998 na na-
slov Nacionalni Inštitut za biologijo,...

Nacionalni Inštitut za biologijo,
Ljubljana

Popravek
Ob-3106

V javnem razpisu za izbiro izvajalca roč-
nih in strojnih vzdrževalnih del na gozdnih
cestah v krajevnih enotah Idrija, Cerkno in
Črni Vrh v Občini Idrija za leto 1998, objav-
ljenem v Ur. l. RS, št. 39, Ob-2814 z dne
22. 5. 1998 se v naslednjih točkah navede-
ni stavki pravilno glasijo:

6. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti vložene do vključno

18. 6. 1998 na vložišče Upravne enote Idri-

ja, Mestni trg 1, Idrija, tel. 065/73-841,
kontaktna oseba Marinka Vidmar.

7. Naslov, kraj, prostor, dan in ura jav-
nega odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6.
1998 ob 10. uri na naslovu Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija, v veliki sejni sobi.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago

do 5. 6. 1998 in jo ponudniki lahko dvigne-
jo ob dokazilu plačila cene razpisne doku-
mentacije v višini 5.000 SIT na žiro račun
Občine Idrija 52020-630-7085.

Občina Idrija
ZGS - OE Tolmin

Ob-2745A
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: idejni projekt magi-

stralne ceste M-3 na odseku Ptuj (za-
grebška cesta)–Ormož.

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Končni rok za oddajo projektne doku-
mentacije je 30. 11. 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%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Idejni projekt magistralne ceste M-3 na
odseku Ptuj (zagrebška cesta)–Ormož”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, naročnik: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, soba št.
220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 8. 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.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998, za 4.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Marjana Potočnik, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-367, faks 061/17-88-353, so-
ba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.

Ob-2745B
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: dokončna odmera

avtoceste z deviacijami avtocestnega
odseka Divača–Kozina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok za izvedbo razpisanih del je najka-
sneje 150 dni po podpisu pogodbe oziro-
ma 150 dni po prevzemu tehnične doku-
mentacije.

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 30. 6. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Dokončna odmera avtoceste z deviaci-
jami avtocestnega odseka Divača–Kozina”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, naročnik: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, 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 22. 7. 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 30. 6. 1998, za 4.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Damijana Borštnar, inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.

Ob-2745C
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: izdelava PGD, PZI in

PZR projektov za cestninsko postajo Ko-
zina (čelna in na priključku) na AC
odseku Kozina– Klanec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok  za  izdelavo  razpisne  dokumenta-
cije:

– za izdelavo idejne zasnove obeh CP je
15,

– izdelava PGD, PZI in PZR dokumenta-
cije po potrditvi idejne zasnove s strani inve-
stitorja je 90 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 30. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Izdelava PGD, PZI in PZR projektov za
cestninsko postajo Kozina (čelna in na pri-
ključku) na AC odseku Kozina–Klanec”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, naročnik: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, 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 22. 7. 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 30. 6. 1998, za 8.800 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Janez Preskar,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-421, faks 061/17-88-353.

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

Ponudba mora veljati do 29. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-2862
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.
212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: Gimnazija Ptuj, iz-

delava projektne dokumentacije, PGD,
PZR, PZI, PID.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek julij 1998 in zaključek november
1998.

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure (datum prispetja), na naslov: Pro-
jekt MR Inženiring, d.d, prevzemnica Boja-
na Sovič, d.i.g., Svetozarevska 10, 2000
Maribor, tel. 062/22-97-030, faks
062/225-569, soba št. 418.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.
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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: Projekt MR Inženiring, d.d.,
kont. oseba Bojana Sovič, d.i.g., Svetoza-
revska 10, Maribor, tel. 062/22-97-030,
faks 062/225-569, soba št. 418.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-601-10612.

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: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.

Ob-2863
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:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, kont. oseba Marina Cankar, d.i.a.,
Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 212-838,
faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: športna dvorana

Šmihel Novo mesto, strokovni in finanč-
ni nadzor nad izvajanjem gradnje do
uporabnega dovoljenja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

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: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, vložišče, prev-
zemnici Žontar in Vončina, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 17-85-210.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Marina Cankar, d.i.a.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: najkasneje do 19. 6.
1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Ministrstvo za šolstvo

in šport, kont. osebi Jožica Fras in Simona
Kostrevc, Trubarjeva 3, Ljubljana,tel.
212-838, faks 13-12-327.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2864
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 Kobilje, Kobilje 35, Dobrovnik,
tel. 069/79-395, faks 069/79-395.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema telovadni-

ce pri Osnovni šoli Kobilje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 7. 1998, zaključek 1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobo-
ta, Staneta Rozmana 5, prevzemnica Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, 9000 Mur-
ska Sobota, tel. 069/36-321, faks
069/31-312.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. ob
11. uri, na naslovu: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., odpiranje vodi
Marič Stanislav, dipl. inž. gr., Staneta Roz-
mana 5, Murska Sobota, tel. 069/36-322,
faks 069/31-312, v sejni sobi.

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: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/36-321, faks 069/31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko pri kont. osebi Marič
Stanislav, dipl. inž. gr.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.
Občina Kobilje

Ob-2865A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa ul. 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema telovadni-

ce pri Osnovni šoli II. v Murski Soboti.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 7. 1998, zaključek 1. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., prevzemnica
Štefka Kolmanko, Staneta Rozmana 5,
9000 Murska Sobota, tel. 069/36-321,
faks 069/31-312.

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 19. 6.
1998, ob 12. uri, na naslovu: ZEU – Druž-
ba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
prevzemnik Marič Stanislav, dipl. inž. gr.,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, tel.
069/36-322,  faks  069/31-312,  v  sejni
sobi.

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: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/36-321, faks 069/31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko pri kont. osebi Marič
Stanislav, dipl. inž. gr.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.

Ob-2865B
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: Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa ul. 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema učnih pro-

storov Osnovne šole III. v Murski Soboti.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 7. 1998, zaključek 1. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: ZEU – Družba za načr-
tovanje in inženiring, d.o.o., prevzemnica
Štefka Kolmanko, Staneta Rozmana 5,
9000 Murska Sobota, tel. 069/36-321,
faks 069/31-312.

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 19. 6.
1998, ob 13.30, na naslovu: ZEU – Družba
za načrtovanje in inženiring, d.o.o., prev-
zemnik Marič Stanislav, dipl. inž. gr., Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota, tel.
069/36-322,  faks  069/31-312,  v  sejni
sobi.

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: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/36-321, faks 069/31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko pri kont. osebi Marič
Stanislav, dipl. inž. gr.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-2866
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za organizacijo

obnovitvene rehabilitacije za otroke s
celiakijo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slo-
venija (v nadaljevanju: zavod), tel.
16-21-200, faks 17-21-424.

2. Predmet javnega naročila: organiza-
cija obnovitvene rehabilitacije za otro-
ke s celiakijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,321.548 SIT.

4. Rok: takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. junija 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. junija
1998 ob 10. uri, na naslovu: Miklošičeva
24, Ljubljana, v sejni sobi v II. nadstropju –
št. sobe 231.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago ves čas razpisa (stroški razpi-
sne dokumentacije znašajo 2.000 SIT).
Zainteresirani ponudniki pošljejo zahtevek
za razpisno dokumentacijo na faks
061/17-21-424, skupaj z dokazilom o pla-
čilu razpisne dokumentacije na žiro račun
št. 50101-603-47826.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisno – so

na voljo na naslovu: Miklošičeva 24, Ljublja-
na (Maja Writzl), oziroma po faksu
061/17-21-424.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-2868
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za dobavo in montažo:

1. žični sistem 2 Mbit/s (HDSL) – 40
kom,

2. sistem za prenos po optičnih vlak-
nih 4×2 Mbit/s – 10 kom,

3. sistem za prenos po optičnih vlak-
nih 16×2 Mbit/s – 5 kom,

za potrebe Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

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

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

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Rupar Florijanu,
inž., dne 3. 6. 1998 in 4. 6. 1998 med 7.
in 9. uro, v poslovni stavbi Telekom Sloveni-

je, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana,
soba 4B-14; tel. 061/18-11-531,
15-13-520.

4. Orientacijska vrednost naročila
Ocenjena vrednost naročila znaša:
pod 1. – 24,000.000 SIT,
pod 2. – 30,000.000 SIT,
pod 3. – 10,000.000 SIT.
5. Rok dobave: 1 mesec po podpisu po-

godbe.
Rok montaže: sukcesivno do konca leta

1998.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: cena, rok dobave in
izvedba del, reference ponudnika in kvalite-
ta že opravljenih del.

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

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

me naročnik na svoj sedež do 18. 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 dne 19. 6.
1998 v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stav-
be Telekom 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 19. 7.
1998.

Ob-2869
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo del: “Zamenjava si-
stema klimatizacije RC Bežigrad” za po-
trebe Telekom Slovenije, d.d., PE Ljub-
ljana, Stegne 19, Ljubljana.

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

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

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prevzamejo osebno pri Planinc Gorazdu,
dipl. inž., dne 3. 6. 1998 in 4. 6. 1998
med 7. in 9. uro, v poslovni stavbi Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 58; tel. 061/13-25-389.

4. Orientacijska vrednost naročila: oce-
njena vrednost naročila znaša: 9,000.000
SIT.

5. Rok dobave: 2 meseca po podpisu
pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: ustreznost tehnične
rešitve, cena, kvaliteta opreme, roki za iz-
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vedbo del, reference ponudnika in kvaliteta
že opravljenih del, komercialne ugodnosti.

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

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

me naročnik na svoj sedež do 19. 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 dne 22. 6.
1998 v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stav-
be Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
Stegne 19, s pričetkom ob 9.30.

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 22. 7.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Ljubljana

Ob-2870A
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: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, kont. oseba Pe-
ter Blažej, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Celokupna orientacijska vrednost na-

ročila: 10,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1. 7. 1998 do 15. 8.

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z razpisom “Ponudba” z naslovom
pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, v sejni
sobi, I. nadstropje, odpiranje bo vodil Peter
Blažej, dne 17. 6. 1998 ob 9. uri.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, I. nad-
stropje, sejna soba.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 7.30 in 9.30
za 5.000 SIT, plačano na ŽR Soške elek-
trarne Nova Gorica 52000-601-24/91.

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

Ponudba mora veljati do: 45 dni po jav-
nem odpiranju ponudb oziroma do 15. 8.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 6. 1998.

Ob-2870B
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: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, kont. oseba La-
do Slokar, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: dobava
osebnih vozil.

3. Celokupna orientacijska vrednost na-
ročila: 9,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: julij1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z razpisom “Ponudba” dobava oseb-
nih vozil, “Ne odpiraj” z naslovom pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, v sejni
sobi, I. nadstropje, odpiranje bo vodil Dra-
go Repič, dne 10. 6. 1998 ob 9. uri.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, II. nad-
stropje, soba št. 69, Lado Slokar.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
ves čas trajanja razpisa med 7.30 in 9.30
za 5.000 SIT, plačano na ŽR Soške elek-
trarne Nova Gorica 52000-601-24/91.

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

Ponudba mora veljati do: 45 dni po jav-
nem odpiranju ponudb oziroma do 15. 8.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 6. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 101/1-98 Ob-2871
Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jakoba

4, na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jako-
ba 4.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) izdelava projekta PGD in PZI – od-

vajanje odpadnih voda in področja me-
sta Idrija,

b) izdelava projekta PGD in PZI – vo-
dovod Idrija – dograditev sistema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) za 2.a točko – 14,000.000 SIT,
b) za 2.b točko – 6,500.000 SIT.
4. Končni rok za oddajo projektne doku-

mentacije je štiri mesece od podpisa po-
godbe.

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

– ponudbena cena,
– reference pri sorodnih delih,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje v 30 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov: Komunala Idrija,
Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izdelavo PGD in PZI projektov”.

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

Javno odpiranje ponudb bo enaintride-
seti dan po objavi v Uradnem listu RS, na
naslovu: Komunala Idrija, Carl Jakoba 4,
Idrija.

Odpiranje vodi strokovna komisija, ki jo
določi naročnik.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: vse informacije lahko po-
nudniki dobijo na Komunali Idrija,Carl Jako-
ba 4, Idrija, kont. oseba Zorko Rustja, dipl.
inž. gr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Komunale Idri-
ja oziroma z virmanom na račun številka:
52020-601-13843.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija,
kont. oseba Zorko Rustja, dipl. inž. gr., tel.
065/71-076.

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

Komunala Idrija, p.o., Idrija

Št. 246/98 Ob-2872A
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo javne razsvetljave na območju
Občine Šenčur v letu 1998

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za izvedbo javne razsvetljave
na območju Občine Šenčur v letu 1998.
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2. Investitor del je Občina Šenčur, Kranj-
ska cesta 11, Šenčur.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v prostorih Občine Šenčur.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– popolnost ponudbe,
– reference,
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno da je najugodnejši),
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
5. Orientacijska vrednost ponudbenih

del je 11,800.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico zmanjšati

ali povečati razpisan obseg del z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva oziroma od-
stopa od podpisa posameznih pogodb. V
tem primeru ponudnik ni upravičen do od-
škodnine.

6. Predvideni rok pričetka in zaključka
del: po terminskem planu Občine Šenčur.

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

– ponudbeni predračun,
– registracija firme,
– odločba o izpolnjevanju pogojev,
– akceptni nalog v višini 5% vrednosti

razpisanih del za resnost ponudbe,
– BON 1, BON 2,
– podpisane in žigosane razpisne pogoje.
8. Rok za oddajo ponudbene dokumen-

tacije je 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za javno razsvetlja-
vo”.

9. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13.30.

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

Št. 246/98 Ob-2872B
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
asfaltiranje občinskih cest in ureditev

javnih površin na območju Občine
Šenčur v letu 1998

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za asfaltiranje občinskih cest
in ureditev javnih površin na območju Obči-
ne Šenčur v letu 1998:

– asfaltiranje občinskih cest,
– ureditev križišča v Voklem,
– ureditev odseka Pipanove ceste s kri-

žiščem.
2. Investitor del je Občina Šenčur, Kranj-

ska cesta 11, Šenčur.
3. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago v prostorih Občine Šenčur.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– popolnost ponudbe,
– reference,
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno da je najugodnejši),
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.

5. Orientacijska vrednost ponudbenih
del je 50,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico zmanjšati
ali povečati razpisan obseg del z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva oziroma od-
stopa od podpisa posameznih pogodb. V
tem primeru ponudnik ni upravičen do od-
škodnine.

6. Predvideni rok pričetka in zaključka
del: po terminskem planu Občine Šenčur.

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

– ponudbeni predračun,
– registracija firme,
– odločba o izpolnjevanju pogojev,
– akceptni nalog v višini 5% vrednosti

razpisanih del za resnost ponudbe,
– BON 1, BON 2,
– podpisane in žigosane razpisne po-

goje.
8. Rok za oddajo ponudbene dokumen-

tacije je 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za asfaltiranje ob-
činskih cest”.

9. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri.

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

Občina Šenčur

Ob-2873
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96 in 78/97), prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in proračuna Republike Slovenije
za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98), Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
na področju energetike, koordinacija
programov pospeševanja obnovljivih

virov energije
1. Predmet razpisa je oddaja del za izva-

janje storitev “Koordinacija programov pos-
peševanja obnovljivih virov energije”, za ob-
dobje proračuna za leto 1998, v skladu z
razpisno dokumentacijo. Program del ob-
sega oceno doseženih rezultatov in identifi-
kacijo ovir za razvoj obnovljivih virov energi-
je, analizo dosedanjih pobud in načinov
spodbujanja, pripravo sistemskih pristopov
za spodbujanje izrabe izkoristljivih poten-
cialov, lansiranje novih programov in pro-
jektov, strokovna podpora pri izvedbi javnih
razpisov, spremljanje izvajanja projektov, so-
delovanje z mednarodnimi institucijami pri
izvajanju skupnih iniciativ in projektov ter
promocija obnovljivih virov energije v stro-
kovni in široki javnosti.

2. Vrednost razpisanih del: okvirna vred-
nost razpisanih del je 10,000.000 SIT.

3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahko

kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane
po zakonu o gospodarskih družbah.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb so:

– nivo in kvaliteta predloženega progra-
ma del,

– preglednost ciljev in predlaganih ukre-
pov,

– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference vodje naloge in predlaganih

ekspertov na področju razpisanega progra-
ma,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in

ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem

jeziku, predložena na predpisanem obrazcu
in mora za formalno popolnost vsebovati:

1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti Statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2

ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne  pogoje  za  izvajanje  po-

godbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogo-

je iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o

uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem

izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “Ne odpiraj, Ponudba” in na-
vedbo javnega razpisa, na katerega se po-
nudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili preda-
ni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno označenih) in nepopolnih po-
nudb komisija ne bo obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6.
1998, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije posreduje Alojz Sa-
viozzi vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
tel. 061/178-32-85.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-2874
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za Zavod

za usposabljanje Janez Levec,
Šmartinska 96, Ljubljana
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.

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

Zavod za usposabljanje, Janez Levec,
Šmartinska 96, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vana naslednja: cena, kvaliteta, rok dobave.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 22. 6. 1998 do 12.45 na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Adamič Lundrovo n. 2, 1000 Ljubljana,
soba št. 255/II, tel. št. 13-33-269, faks
318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis – Oprema ZU Janez Levec”.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 22. 6. 1998 ob 13. uri v prosto-
rih Mestne občine Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo št.
143 v I. nadstropju, odpiranje bo vodila
Božič Marija.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa 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, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 1. 6. 1998 vsak delovni dan od 10. do
12. ure s fotokopijo potrdila o plačilu 5.000
SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: JR - 54.

9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-2875
Na podlagi prvega in drugega odstakva

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Murska Sobota, Graj-
ska 24, tel. 069/31-550, faks
069/31-529, kont. oseba Jože Felkar, dr.
med. spec., direktor zavoda in Zdravstveni
dom Gornja Radgona, Partizanska 40, tel.
069/61-010, kont. oseba Marija Kuzma,
dr. stomat. direktorica zavoda.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 3 zobozdravstveni

aparati z vsem potrebnim priborom ozi-
roma specifikacijo, ki je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije (2 aparata za ZD Mur-
ska Sobota, 1 aparat za ZD G. Radgona).

Alternativnih ali variantnih ponudb v eni
kuverti naj ponudniki ne pripravljajo.

3. Orientacijska vrednsot naročila:
9,600.000 SIT.

4. Dobavni rok: največ 60 dni od podpi-
sa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja pondubena cena, kvaliteta
opreme, dodatne ugodnosti, plačilni rok,
dobavni rok.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 6. 1998 do
12. ure na naslov: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska 24.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – javni raz-
pis za nabavo zobozdravstvenih aparatov” s
točnim naslovom ponudnika in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in uro javnega
odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1998
ob 13. uri v sobi direktorja ZD Murska So-
bota, Grajska 24.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 24. 6. 1998.

9. Kraj in čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska 24, v tajništvu zavoda od
dneva razpisa v Uradnem listu RS do 9. 6.
1998.

10. Naročnika si pridržujeta pravico, da
razveljavita javni razpis kolikor z analizami
ugotovita, da so v ponudbi navedeni nere-
snični ali zavajajoči podatki ali druge nepra-
vilnosti.

ZD Murska Sobota
ZD Gornja Radgona

Št. 202/98 Ob-2876

Javni razpis
za izdobavo gasilske avtocisterne

GVC 24/50
1. Naročnik: Gasilski zavod Trbovlje, Sa-

vinjska cesta 35, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira najboljšega

ponudnika za izdobavo šasije in izdelavo
nadgradnje za gasilsko avtocisterno GVC
24/50, Mercedes-Benz z naslednjimi zah-
tevami,

– podvozje - šasija s kabino - šasija s
kabino naj bo na ustreznem podvozju (Mer-
cedes-Benz) s pogonom na vsa kolesa, mo-
tor prilagojen skladno nosilnosti vozila,
EURO 2, ABS zavorni sistem, blokada dife-
renciala na spodnji in zadnji osi, zaščita pro-
ti hrupu in stranski odgon za pogon gasilske
črpalke;

– nadgradnja - z dodatnimi zahtevami,
– pomožni  ovkir,  po  načrtu  proizva-

jalca,
– rezervoar za vodo, rezervoar za vodo

je iz nerjaveče pločevine volumna 5.000
litrov ±3%. Opremljen z vstopno odprtino,
prelivom, polnilnim B priključkom, elektron-
skim nivokazom in povezan s črpalko;

– prostor za opremo, levo in desno naj
bodo prostori za opremo zaprti z A1 roleta-
mi (zadaj tudi dvižna vrata). Dostop na stre-
ho naj bo možen po preklopni lestvi, rob
strehe naj bo višji in na njem montirana ogra-

ja. Na strehi naj bo montirano pritrdišče za
sestavljivo lestev in A1 zaboj s pokrovom za
orodje;

– črpalka, črpalka naj bo kombinirana
(Rosenbauer NH 20) nameščena na zad-
njem delu vozila. Gnana s kardani, poveza-
na z rezervoarjem za vodo in opremlejna z
mešalcem penila, sesalnim A priključkom,
dvema B tlačnima izvodoma in dvema izvo-
doma za navijaka. Vgrajen ročni plin, na
armaturni plošči črpalke pa dodatno vgra-
jen nivokaz vode;

– navijak, navijaka s po 60 m visokot-
lačne cevi in ročnika montirana zadaj desno
in levo na dnu boksa;

– elektrifikacija vozila, elektrifikacija
vozila naj bo standardna z razsvetljavo bok-
sov, ki naj se vklapljajo samodejno z odpira-
njem rolet. Pri črpalki mora biti vgrajen de-
lovni žaromet, na strehi kabine pa montiran
zvočno svetlobni sistem. Na sprednjem de-
lu kabine in zadaj na nadgradnji montirane
modre bliskavke, pod branikom pa montira-
ne meglenke. V vozniški kabini mora biti
montirana radijska postaja;

– ličenje, nadgradnja se barva v rdeči
barvi RAL 3.000 v kombinaciji z belimi blat-
niki in braniki. Notranjost cevi ogrodja naj
bodo antikorozijsko zaščitena;

– homologalizacija in atest vozila, ob
predaji vozila naj bo izdano potrdilo o oprav-
ljeni drugostopenjski homologaciji in atesti-
ranju vozila, tako da je vozilo pripravljeno za
registracijo. Vozilo mora ustrezati tipizaciji
Gasilske zveze Slovenije (GVC 24/50).

3. Rok dobave: 60 dni po podpisu po-
godbe.

4. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena, kvaliteta, reference, način plači-
la, dobavni rok, ustrezni atesti,

– upoštevana bo tudi kompletnost po-
nudbe.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika: dokazi-

lo o registraciji; reference;
– vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom, specificiranim po postavkah;
– dinamiko realizacije del; način obraču-

navanja del in dinamiko plačil;
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (obročno odplačevanje, kredit zamik
plačila);

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo;

– izjava s katero se ponudnik obveže, da
bo v primeru sklenitve pogodbe izročil na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% od
vrednosti naročila, kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti,

– bančna garancija za vrnitev predplači-
la v višini eventualnega plačanega predpla-
čila v trajanju do dokončne dobave ali iz-
vedbe posla,

– bonitete obrazca (BON 1, BON 2), ki
ne smejo biti starejši od 1 meseca,

– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
7. Dodatna pojasnila:
Dodatna pojasnila s ponudbo lahko do-

bite na tel. 0601/27-668; 041/691-962;
Srečko Kerin (GZ Trbovlje).
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8. Dostava ponudb:
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v za-

prtih kuvertah osebno ali po pošti na naslov:
Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35,
1420 Trbovlje, z napisom “Ne odpiraj” po-
nudba za AC - 24/50. Upoštevane bodo
samo tiste ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje dvajseti dan po objavi tega razpi-
sa v Uradnem listu RS do 9. ure.

9. Odpiranje ponudb bo tretji dan po pre-
teku roka za oddajo ponudb ob 9. uri v pri-
meru če je tretji dan dela prost dan bo odpi-
ranje ponudb prvi naslednji delovni dan ob
isti uri v prostorih Gasilske zveze Trbovlje,
Savinjska cesta 35, Trbovlje.

10. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 8

dneh po odpiranju ponudb.
Gasilski zavod Trbovlje

Ob-2877
Na podlagi zakona o javnih razpisih (Ur.

l. RS, št. 24-1464/97) Domplan Kranj,
d.d., Bleiweisova 14, Kranj, kot investitor
objavlja

javni razpis
za izvedbo priključnega plinovoda na

Orehku v Kranju ter za izvedbo
vzdrževalnih del kotlovnic v Kranju, in

sicer:
– Kebetova 1,
– Mlakarjeva 22 in
– Kidričeva 47.
A) Splošni podatki
1. Investitor: Domplan Kranj, d.d., Blei-

weisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) gradbena dela.
3. Lokacija: Kranj.
4. Predviden obseg:
a) plinovod: vsa dela po projektu PGD in

PZI,
b) kotlovnice: vsa vzdrževalna dela in

prehod na zemeljski plin.
5. Roki:
a) plinovod: – pričetek del: 1. 8. 1998,

zaključek del: 30. 9. 1998,
b) kotlovnice: – pričetek del: 30. 6.

1998, zaključek del: 31. 8. 1998.
6. Predvidena vrednost investicije:

30,000.000 SIT.
B) Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 15. 6. 1998 do 12. ure ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje raz-

pisanih del,
b) refernece,
c) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
f)izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-

števal razpisne pogoje investitorja,
g) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d., PE

Inženiring, Bleiweisova c. 14, Kranj, s pripi-
som: “Ne odpiraj – Ponudba za kotlovnice”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go na naslovu: Domplan Kranj, d.d., Bleiwei-
sova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu razpisne
dokumentacije mora prevzemnik nakazati na
blagajni Domplana po 10.000 SIT za vsako
posamezno razpisno dokumnetacijo.

5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

Domplan, Kranj

Ob-2878
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Osnovna šo-
la Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
Kopališka 1, Slovenska Bistrica.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-

valna dela na šolskih objektih (popravilo
strehe, dokončanje strelovodne naprave,
stopniščna ograja, ureditev sanitarij, sli-
kanje učilnic in športne dvorane - delno).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 20. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in druga merila, navedena v
razpisni dokumnetaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

6. Rok za oddajo ponudb:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 19. 6. 1998 do 11. ure
na naslov: Osnovna šola Pohorskega odre-
da Slovenska Bistrica, prevzemnik tajništvo,
Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
23. 6. 1998 ob 12. uri v pisarni ravnatelja
osnovne šole.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 30. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumnetaci-
jo: Osnovna šola Pohorskega odreda Slo-
venska Bistrica, Kopališka 1, Slovenska Bi-
strica, kont. oseba: Ivo Ajdnik, ravnatelj, v
času od 8. do 12. ure, tel. 062/811-982.

Razpisna dokumnetacija je na razpolago
do 4. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun št.
51810-603-32020.

10. Ostali podatki: predvideni datum ob-
jave dodelitve naročila: 29. 6. 1998.

Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

Ob-2879
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: Vlada RS, Servis skupnih služb Vlade,
kont. oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 17-85-239, faks 17-85-570.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem opremljenih

poslovnih prostorov z eventualno mož-
nostjo kasnejšega odkupa na lokaciji ož-
jega mesta Ljubljane.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT mesečno.

4. Rok začetka: 1. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Vlada RS, Servis skupnih
služb Vlade, prevzemnik sprejemna pisar-
na, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-239, faks 17-85-579.

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 26. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade RS, za potrebe Ministrstva za znanost
in tehnologijo, odpiranje vodi Duša Škulj,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-239, faks 17-85-579.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
RS, kont. oseba Duša Škulj, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 061/17-85-239, faks
17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998, dvig dokumentacije do
15. 6. 1996 vsak delovnik med 9. in 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: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 7.1998.
Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije

Ob-2880
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 Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža opreme za kuhinjo vrtca La-
bod v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zaklju-
ček 25. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnica Danica Okleščen, Služ-
ba za investicije, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46..

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 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, faks 068/322-731,
soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 20 dni po odpiranju.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998 za 5.000 SIT, vsak delovnik
od 7.30 do 10. ure.

Način plačila: z virmanom, z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo – Vrtec Labod” na
račun številka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od roka
predaje.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Št. 006-6/98-21 Ob-2881
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 Blatnik Ana, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-201, faks 068/322-731.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lo-
kalne ceste L 5834 Dobindol–Gornje
Sušice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 delovnih 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, 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 18. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, dipl. inž.
gr., Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-246, faks 068/322-731, soba
št. 67/I.

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 Milojevič Antonija, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998, vsak delovnik med 11. in
13. uro z dokazilom o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52100-630-40115 Mestna občina No-
vo mesto, s pripisom cesta Dobindol–Gor.
Sušice.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/93 Ob-2882
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 promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-36, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: izdelava idejne štu-
dije variant možnih cestnih povezav va-
si Zazid in Rakitovec z občinskim sre-
diščem in primerjava variant.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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
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 idejne študije variant vasi Zazid
in Rakitovec” – L. W. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Ladi Wohinz, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-29, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 307.

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: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-2883A
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 Mirko Krašovec, inž. str., Muzejska
5, Novo mesto, tel. 068/372-510, faks
068/324-115, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila
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Navedba vsebine:
a) razširitev mestne plinske mreže,
b) obnova vodovoda v Novem mestu;
Gradbena in montažna dela na plino-

vodu in vodovodu:
a) plinovod iz polietilena, dolžina ca.

1450 m in premerov od DN 25 do DN
100 mm,

b) vodovod iz duktilne litine, dolžina
ca. 1250 m in premerov od DN 80 do
DN 150 mm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 23,000.000 SIT,
b) 25,000.000 SIT,
skupaj: 48,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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 29. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo me-
sto, tel.068/321-514, faks 068/324-115,
soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – razširitev
mestne plinske mreže in obnova vodovoda
– Ne odpiraj” ter z uvedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 8. 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. 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 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

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

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Ob-2883B
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 Jožica Smodiš, ek., Rozmanova 2,
Novo mesto, tel. 068/321-578, faks
068/322-248.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: storitev – zavarova-
nje:

I. požarno zavarovanje,
II. strojelomno zavarovanje,
III. vlomsko zavarovanje,
IV. zavarovanje vozil,
V. zavarovanje odgovornosti.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 8. 1998 in za-
ključek 31. 7. 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 19. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova 2, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/321-578, faks 068/322-248.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 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 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Jožica Smodiš, ek.,
Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-578, faks 068/322-248.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 13. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “storitev – zavaro-
vanje”.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-2884
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 Republike Slovenije,
kont. oseba Milojka Blagus, Poljanska c.
31, Ljubljana, tel. 17-10-536, faks
17-10-503.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in prenova
stanovanjske stavbe Graščina Turn, Šo-
štanj, Cesta talcev 15.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
150,000.000 SIT, 29. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 2 meseca ali 60 dni, začetek
13. 7. 1998 in/ali zaključek 12. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
jete najkasneje do 29. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, prevzemnica Milojka Blagus, Poljan-
ska c. 31, 1000 Ljubljana, tel. 17-10-536,
faks 17-10-503.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, odpiranje vodi Jani Vo-
gelnik, Poljanska c. 31, Ljubljana, tel.
17-10-500, faks 17-10-503, sejna soba.

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: Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Milojka Blagus,
Poljanska c. 31, Ljubljana, tel. 17-10-536,
faks 17-10-503, soba št. 18 a.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 6. 1998 do 5. 6. 1998, med 9. in
12. uro, za 20.000 SIT.

Način plačila: blagajniški prejem goto-
vine.

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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 7. 1998.
Stanovanjski sklad RS

Ljubljana

Ob-2885
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: KOP, Javno komunalno podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., kont. oseba Bogdan Lili-
ja, Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-131, faks 0601/64-114, sploš.
kadrov. sektor.

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

perska šasija s kratko kabino, pogon na
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vsa štiri kolesa (4×4), moč motorja od
240 do 270 KM, nadgradnja: trostrani
prekucni zabojnik (kovinski), volumen
6–7 m3.

Kraj izpolnitve: Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 57.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: skrajni dobavni rok:
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%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: KOP, Javno komunalno
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., prevzem-
nik tajništvo, Cesta zmage 57, 1410 Zagor-
je ob Savi, tel. 0601/64-131, faks
0601/64-114, tajništvo.

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 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: KOP, Javno komu-
nalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., od-
piranje vodi Bogdan Lilija, Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-131, faks
0601/64-114, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: KOP, Javno komunalno podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., kont. oseba Bogdan Lilija
(samo ob delavnikih med 10. in 12. uro),
Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-131, faks 0601/64-114, sploš.
kadrov. sektor.

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

Ponudba mora veljati do 15. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Javno komunalno podjetje

Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 04-35-3955/2-98 Ob-2886
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: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava usnjenih ro-

kavic.
Dobava usnjenih rokavic se bo izvajala na

lokacije posameznih carinarnic: Celje, Dra-
vograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Carinska uprava RS, prev-
zemnici Erika Anderlič, Račič Karmen,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Ramšak Pešec Mojca, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-73, faks 061/140-21-55, sejna so-
ba, 11. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130,
Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 22-77,
faks 061/140-21-55, soba št. 719

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 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 17. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Ob-2887
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 šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: srednja zdravstve-

na šola v Ljubljani – II. faza:
a) učila,
b) audiovizuelna oprema,
c) pohištvena oprema,
d) športna oprema,
e) garderobne omarice,
f) ograja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 5. 7. 1998 in zaključek 25. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. Najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 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, 5. nad.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Urad za šolstvo, RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vo-
di Marina Cankar, d.i.a., Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 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 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo

in šport, Ljubljana

Ob-2888
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
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, kont. oseba kap. Davorin Fantulin,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 3, e-mail: da-
vorin.fantulin@ursp.sigov.mail.si.

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

patruljnega čolna.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca ali 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, prevzemnica Ada Mi-
lič, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tel.
066/271-216, faks 066/271-447, soba
št. 9, e-mail: ada.milic@ursp.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, odpiranje vodi Ol-
ga Planinšek, dipl. jur., Ukmarjev trg 2, Ko-
per, tel. 066/271-216, faks 066/271-447,
soba št. 5, e-mail: olga.planinsek@ursp.si-
gov.mail.si.

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: Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, kont. oseba Ada Milič,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 9, e-mail:
ada.milic@ursp.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 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 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Uprava RS za pomorstvo

Št. 40200/0006/98 1600 10 Ob-2889
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 Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z občinskim pre-
moženjem, Materialno tehnična služba,
kont. oseba Vincenc Holc, dipl. inž. str., Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel. 2201-363,
faks 2201-359, soba št. 326.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja in uprav-
ljanje nove plinske kotlovnice v Cafovi
ulici 7 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: predviden rok
izvedbe do konca leta 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem, Materialno teh-
nična služba, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, tel. 2201-358, 2201-363, faks
2201-359, soba št. 323.

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. Ponudba mora vsebovati: obseg in
vsebina ponudbe je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 12. uri, v sobi 323.

Naročnik: Mestna občina Maribor, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarjenje z ob-
činskim premoženjem, Materialno tehnična
služba, odpiranje vodi Breda Petrovič, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel. 2201-360,
faks 2201-359, soba št. 323.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem, Materialno teh-
nična služba, kont. oseba Vincenc Holc, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel. 2201-363,
faks 2201-359, soba št. 326.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998.

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 18. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Št. 86/98 Ob-2890
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 Maribor, kont. oseba Pe-

trovič Breda, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 220-13-60, faks 220-13-59, soba št.
323.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1 kom osebni avto-

mobil 1390 ccm, 1 kom osebni avtomo-
bil 2963 ccm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba
št. 323.

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 9. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, odpiranje vodi Breda Petrovič, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, klet.

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: Mestna občina Maribor,
kont. oseba Petrovič Breda, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, tel. 220-13-60, faks
220-13-59, soba št. 323.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 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 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Materialno-tehnična služba

Št. 913-003/98-008 Ob-2902
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava

Republike Slovenije za telekomunikacije ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova
19A.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: izdelava lokacij-

ske dokumentacije (LD) ter projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
z idejnim (IDP) in izvedbenim projektom
(PZI) za dve radijsko nadzorno-merilni
postaji (RNMP) na lokacijah Rašica nad
Ljubljano in Poljane nad Koprom.
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4. Orientacijska vrednost naročila iz
3. točke je 4,500.000 SIT.

5. Takse in plačila soglasij soglasodajal-
cev v tem niso zajete in niso del ponudbene
cene.

6. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaklju-
ček: prilagojen dinamiki pridobivanja sogla-
sij, vendar najpozneje v enem mesecu po
izpolnjenih predpogojih.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem: ponudbena cena, re-
ference, preglednost (specifikacija) ponud-
be in plačilni pogoji.

8. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponud-

nika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za izvajanje to-

vrstnih storitev,
– natančno izdelano ponudbo v okviru

predmeta javnega razpisa,
– ceno celote in ceno posameznih de-

lov ponudbe ter način in rok plačila,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke in bančne garancije

za zavarovanje izpolnitve obveznosti,
– datum, do katerega velja ponudba.
9. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki v vložišču naročnika, vsa dodatna
pojasnila pa pri Andreju Leskovarju, tel.
17-34-960, faks: 13-28-036.

10. Kompletna ponudba z navedbo “Ne
odpiraj - Ponudba za izbiro projektantske
organizacije“ mora prispeti v zapečatenem
ovoju na naslov Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova
19A, do vključno petka, dne 26. junija
1998, do 10. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 26. junija 1998 ob 12. uri v prostorih
Uprave Republike Slovenije za telekomuni-
kacije, Ljubljana, Kotnikova 19A.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

13. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 785 Ob-2915
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. št. 24/97) ter na podlagi 14. čle-
na odloka o načinu izvajanja obvezne lokal-
ne javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l.
RS, št. 36/98) objavlja Občina Škofljica

javni razpis
za podelitev koncesije za obvezno

gospodarsko javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje

in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

1. Koncedent: Občina Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica.

2. Predmet koncesije: izvajanje obvez-
ne gospodarske javne službe, pregledova-
nja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varst-
va zraka.

3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Škofljica.

4. Trajanje koncesije: koncesija se skle-
ne za določen čas, za dobo 5 let.

5. Koncesionar mora za izvajanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– fizična ali pravna oseba mora biti regi-
strirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije, kar do-
kazuje z odločbo oziroma ima obrtno dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti,

– da razpolaga s strokovnim in uspo-
sobljenim kadrom za izvajanje dimnikarske
službe in da je primerno tehnično oprem-
ljena,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki se podeljuje s koncesijo, kar dokazu-
je z referencami,

– da zagotovi izvajanje dejavnosti v okvi-
ru predpisane zakonodaje in predpisanih
standardov in normativov,

– da pripravi program izvajanja gos-
podarske javne službe za čas trajanja kon-
cesije,

– da predloži predloge cen za izvajanje
svojih storitev,

– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
tretji osebi,

– da se izkaže o finančnem stanju, ki
omogoča opravljanje dejavnosti.

6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke razpisa,
– finančni podatki (BON 1, BON 2 ali

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni,
– dokazila, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave ali stečaja,
– program izvajanja gospodarske javne

službe,
– cenik za izvajanja storitev dimnikarske

službe.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– cene storitev,
– reference,
– kvaliteta  programa  izvajanja  dejav-

nosti,
– druge morebitne ponujene ugodnosti,
– celovitost ponudbe.
8. Odškodnina za koncesijo je določena

v 13. členu odloka o načinu izvajanja ob-
vezne lokalne javne službe za pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varst-
va zraka.

9. Ponudniki prejmejo razpisno gradivo
na Občini Škofljica, Šmarska c. 3, 1291
Škofljica.

10. Rok za prijavo na javni razpis je 20
dni po objavi v Uradnem listu.

Ponudbe v originalu so lahko osebno
dostavljene v tajništvo Občine Škofljica ali
po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmar-
ska c. 3, 1291 Škofljica, v zaprtih kuvertah
s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpiraj -
ponudba  -  koncesija  za  dimnikarsko
službo.”

Ponudba, ki ne bo oddana pravočasno
in pravilno opremljena, se ne bo obrav-
navala.

Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
19. 6. 1998 ob 13. uri v prostorih Občine
Škofljica, Šmarska cesta 3. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo do 12. ure istega dne.

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

12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od
odpiranja ponudb.

13. Postopek za izbor koncesionarja se
izvede v skladu z določbami zakona o uprav-
nem postopku.

14. Z izbranim koncesionarjem se bo
sklenila koncesijska pogodba.

15. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Občini Škofljica, pri Brigiti Ma-
rinšek, tel. 666-311 ali 667-360.

Občina Škofljica

Št. 03101-15/98 Ob-2916
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), odredbo
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97) ter v skla-
du s sprejetim investicijskim planom za leto
1998, Občina Škocjan objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez
omejitev za redno vzdrževanje, varstvo
in obnavljanje lokalnih makadamskih

in asfaltnih cest in javnih poti na
območju Občine Škocjan

1. Naročnik: Občina Škocjan, Škoc-
jan 67.

2. Predmet razpisa: redno vzdrževanje,
varstvo in obnavljanje lokalnih cest in
javnih poti v Občini Škocjan za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost vseh del znaša
ca. 17,000.000 SIT.

V razpisani ceni ni vključena zimska služ-
ba.

4. Pričetek del: takoj po podpisu pogod-
be za leto 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe;
– plačilni pogoji in fiksne cene, pri če-

mer si investitor pridržuje pravico, da najniž-
ja cena ni nujno najugodnejša;

– reference;
– ostale morebitne ugodnosti, katere bo-

do navedene v ponudbeni dokumentaciji.
6. Ponudbe morajo biti pripravljene in

opremljene v skladu z 9. členom odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) in v skla-
du z 19. členom zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).

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

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na sedežu Ob-
čine Škocjan vsak delovni dan od 7.30 do
14.30.

9. Rok za predložitev ponudb je 15 dni
od  dneva  objave  razpisa  v  Uradnem
listu RS.

10. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
pravilno opremljene (požigosane, v zaprti
ovojnici) in s pripisom: “Ne odpiraj - za javni
razpis: vzdrževanje, varstvo in obnavljanje
lokalnih cest in javnih poti v Občini Škoc-
jan”, prispele na naslov: Občina Škocjan,
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8275 Škocjan 67 osebno ali priporočeno
po pošti in sicer v razpisanem roku.

Nepravočasno prispele ponudbe ne bo-
do obravnavane in se bodo neodprte vrnile
ponudnikom (30. člen ZJN).

11. Odpiranje ponudb bo javno. Odpira-
nje ponudb bo v ponedeljek, 15. junija
1998, ob 12. uri v prostorih Občine Škoc-
jan. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju, morajo pred pri-
četkom komisiji predložiti pisna pooblastila
za sodelovanje (32. člen ZJN).

12. O izbiri najugodnejšega izvajalca bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

13. Za vsa dodatna pojasnila se ponud-
niki lahko obrnejo na župana Občine Škoc-
jan; tel. 068/76-310.

Občina Škocjan

Ob-2917
Občina Trebnje objavlja na podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

ponovni javni razpis
za izbiro prevoznika za opravljanje
prevozov učencev v osnovne šole

v Občini Trebnje za šolsko leto
1998/99

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Občini Trebnje za osnovne
šole: Veliki Gaber, Trebnje, Mirna, Dr. Pa-
vla Lunačka Šentrupert in Mokronog.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Od-
delku za proračun, finance ter gospodarske
in družbene dejavnosti Občine Trebnje, Go-
liev trg 5, Trebnje, pri Majdi Ivanov ali Dam-
jani Ribič v času javnega razpisa, in sicer
vsak dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je 30
mio SIT za šolsko leto 1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta vozil – tehnična brezhibnost
vozil,

– cena za prevoženi kilometer,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju prevoza otrok,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov

ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,

– veljavno licenco,
– če ponudnik zagotavlja izvedbo naročila

s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,

– reference podjetja ali posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom, predvsem
pri prevozu otrok,

– ponudbo z navedbo števila kilometrov,
ki jih bo ponudnik zaračunaval za prevoz

učencev pri posamezni šoli glede na obsto-
ječi vozni red in ceno za kilometer, vključno
s prometnim davkom,

– podatke o prevoznih sredstvih,
– izjavo o ustreznosti, če je vozilo pre-

delano,
– strukturo cene,
– način obračunavanja storitev,
– način določanja korekcije cene,
– datum do katerega ponudba velja, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti storitve,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

Na ta razpis sprejemamo samo ponudbe
za prevoz učencev, ki se nanašajo na vse
osnovne šole v občini, ki so predmet tega
razpisa.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpi-
raj, ponudba za javni razpis za prevoz učen-
cev v osnovne šole v Občini Trebnje”, oseb-
no ali po pošti najkasneje do 28. 6. 1998
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Oddelek za proračun, finance ter gospo-
darske in družbene dejavnosti.

Na ovojnici mora biti obvezno naveden
tudi ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
1998 v mali sejni sobi Občine Trebnje, Go-
liev trg 5, Trebnje, ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za opravljanje prevozov učencev za
šolsko leto 1998/99.

9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponud-
nika bo sprejet najkasneje v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb. V roku 7 dni od
sprejetja sklepa pa bodo vsi ponudniki ob-
veščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Trebnje

Ob-2918
Na podlagi 20. člena zakona o financira-

nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93),
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS 24/97) Občina Dobrepolje, Videm 35,
Videm-Dobrepolje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izbiro najugodnejšega izvajalca
rednega vzdrževanja in zimske službe
na lokalnih cestah v Občini Dobrepolje

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za redno vzdrževanje in zim-
sko službo na lokalnih cestah na območju
Občine Dobrepolje v letu 1998 oziroma zim-
ski sezoni 1998–1999.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 12,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje, Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,

ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti. Po-
nudba z najnižjo ceno ni nujno najugod-
nejša.

6. Rok za dostavo ponudb je 15. delov-
ni dan od datuma objave tega razpisa v Ur.
l. RS do 8.30. Pri tem se dan objave (datum
Ur. l.) ter sobote, nedelje in prazniki ne
štejejo kot delovni dnevi. Ponudniki ponud-
be lahko pošljejo po pošti ali dostavijo oseb-
no na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, v zapečateni ku-
verti z oznako “Razpis za vzdrževanje LC in
zimsko službo” - “Ne odpiraj. ”

7. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 9.30 v prostorih Občine Dobre-
polje.

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

Ob-2919
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi

36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94) in določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izbiro najugodnejšega ponudnika
pri gradnji kanalizacije

Bruhanja vas–Videm
1. Naročnik: Občina Dobrepolje Videm

35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije

Videm-Bruhanja vas na odseku Podgorica–
Videm v dolžini ca. 400 m.

3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje. Za dvig razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu 12.000 SIT na ž.r.
50130-630-810288.

4. Rok za izvedbo
Dela se bodo izvajala v mesecu septem-

bru in oktobru 1998.
5. Orientacijska vrednost investicije je

8,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so cena, rok izgradnje, način pla-
čila in fiksnost cen, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala
vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je dostaviti v zape-
čatenih ovojih, žigosanih s štampiljko po-
nudnika na Občino Dobrepolje, je 15. de-
lovni dan od objave razpisa v Ur. l. RS do
8.30. Sobota, nedelja in praznik se ne šte-
je kot delovni dan. Sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslo-
vom  in  oznako:  Občina  Dobrepolje  Vi-
dem 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Kanali-
zacija Videm–Bruhanja vas, “Ne odpiraj -
ponudba”.

Odpiranje ponudb bo na dan oddaje po-
nudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobre-
polje.

8. O izidu javnega razpisa bodo udele-
ženci - ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje
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Št. 01504-4/98-1/2 Ob-2920
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: – dograditev OŠ v

Mostah pri Kamniku, Moste 40, Komenda
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki lah-

ko dvignejo razpisno dokumentacijo, ki je
predmet razpisa vsak delovni dan od 8. do
11. na SKG d.d. Kamnik, Steletova 8, Kam-
nik, soba št. 12, v roku 8. dni po objavi razpi-
sa in ob predložitvi potrdila o vplačilu odkupni-
ne v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
50140-637-813087, Občina Kamnik, s pri-
pisom “dograditev OŠ Moste pri Kamniku”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS po telefonu 061/811-067 ali osebno,
vendar po predhodni najavi. Kontaktna ose-
ba je Janez Turnšek, dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost investicije
Za gradbeniško-obrtniška in instalacijska

dela je investicijska vrednost
90,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del
Podpis pogodbe za izvedbo razpisanih

del je do 10. 8. 1998.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: merila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

7. Dostava ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti v vložišče

Občine Kamnik najkasneje dne 30. 6.
1998, do 10 ure, zapečateno v zaprti ovoj-
nici, z navedbo točnega naslova ponudnika
z oznako “dograditev OŠ Moste pri Kamni-
ku” – “Ne odpiraj!”, na naslov: Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6.

1998, ob 11. uri v prostorih Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik, v pritličju, soba
št. 9.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno, ki bodo popol-
ne in ki bodo pravilno opremljene v skladu z
zahtevami razpisnih pogojev.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

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

Občina Kamnik

Št. 01 012-2/95 Ob-2921
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 21/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški Potok,
telefon 061/867-147, faks 061/867-246.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
– obrtniška – instalacijska dela.

Navedba vsebine: mrliška vežica Draga.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek predvidoma 15. ju-
lij 1998 in konec 30. september 1998.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998, do
14. ure na naslov: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok; kontaktna oseba
Viljem Vesel dipl. inž., telefon (061)
867-147, faks (061) 867-246.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z naslovom naročnika in ponudnika, ter
napisom “Ne odpiraj – ponudba”, številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu in
navedbo naročila; “Mrliška vežica Draga”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 6. 1998 ob 9. uri v prostorih Občine
Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok.

8. Vsi ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje do 26. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Loški Potok, kontaktna
oseba: Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib 102,
Loški Potok. Razpisna dokumentacija je na
razpolago od 1. 6. 1998 do 15. 6. 1998 ob
predložitvi fotokopije potrdila o plačilu
15.000 SIT. Način plačila: s položnico ali
virmanom na žiro račun Občine Loški Potok,
št.: 51310-630-12024 s pripisom: razpisna
dokumentacija za “Mrliško vežico Draga”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije bo-
do zainteresirani ponudniki dobili na naslovu;
Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški Potok;
kontaktna oseba Viljem Vesel dipl. inž., tele-
fon (061) 867-147, faks (061) 867-246.

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

Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 7. 1998.
Občina Loški Potok

Št. 01 012-2/95 Ob-2922
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 21/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Loški Potok, Hrib 102, Loški
Potok, telefon (061) 867-147, faks (061)
867-246.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
– obrtniška – instalacijska dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija po-
slovne stavbe

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek predvidoma 1 av-
gust 1998 in konec 30 november 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 26. 6. 1998, do
13. ure na naslov: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok; kontaktna oseba

Viljem Vesel dipl. inž., telefon (061)
867-147, faks (061) 867-246.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z naslovom naročnika in ponudnika, ter
napisom “Ne odpiraj – Ponudba”, številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in navedbo naročila; “Rekonstrukcija poslov-
ne stavbe”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 29. 6. 1998 ob 9. uri v prostorih Obči-
ne Loški Potok, Hrib 102, Loški Potok.

8. Vsi ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje do 3. 7.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loški Potok, kon-
taktna oseba Viljem Vesel, dipl. inž., Hrib
102, Loški Potok. Razpisna dokumentacija
je na razpolago od 1. 6. 1998 do 22. 6.
1998 ob predložitvi fotokopije potrdila o
plačilu 20.000 SIT. Način plačila: s položni-
co ali virmanom na žiro račun Občine Loški
Potok, št.: 51310-630-12024 s pripisom:
razpisna dokumentacija za “Rekonstrukcijo
poslovne stavbe”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili na na-
slovu; Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok; kontaktna oseba Viljem Vesel
dipl. inž., telefon (061) 867-147, faks (061)
867-246.

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

Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 7. 1998.
Občina Loški Potok

Ob-2923
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih, Uradni
list RS, št. 24/97, objavljamo

javni razpis
za izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Psihiatrična klinika Ljubljana, kont. ose-
ba: Mihajlo Romič inž. str., Studenec 48,
1260 Ljubljana, telefon: 061/485-451 int.
300, faks: 061/484-618

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve.

Navedba vsebine: energetska rešitev
ob prenehanju delovanja parne kotlarne
na mazut: izdelava projektne doku-
mentacije (PGD, PZI, PID), plinifikacija
kuhinje, priključitev centralnega ogre-
vanja in prezračevanja na toplotno po-
stajo, montaža toplovodnega omrežja
ter vsa potrebna spremljajoča gradbe-
na dela, demontaža kotlarne in re-
zervoarjev za mazut v psihiatrični kliniki
Ljubljana – Polje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 29. 5. 1998,
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek julij 1998, zaklju-
ček november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju bodo upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike v višini 1%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure na naslov: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, prevzemnik Tajništvo Psihiatrične kli-
nike (uprava – pritličje) Markelc Minka, Stu-
denec 48 (vsak dan od 8. do 12. ure), 1260
Ljubljana – Polje, telefon: 061/482-871,
faks: 061/484-618.

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 dne 29. 6. 1998, ob 13. uri na naslovu:
Psihiatrična klinika Ljubljana, odpiranje vo-
di: Romič Mihajlo inž. str., predsednik ko-
misije, Studenec 48, sejna soba uprave
stavbe v I. nadstropju, Ljubljana – Polje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Kont. oseba: Minka Markelc, Studenec
48 (vsak delovnik od 8. do 12 ure), Ljublja-
na – Polje, telefon: 061/485-451 int. 249,
faks: 061/484-618.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 10.000 SIT na ŽR št.
50103-603-403974 ali neposredno na bla-
gajni naročnika.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Psihiatrična klinika Ljubljana, kont. ose-
ba: Romič M. inž. str., Studenec 48, Ljub-
ljana – Polje, telefon: 061/485-451 int.
300.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 950/98 Ob-2924
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. list
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika za

izvajanje gradbenih in obrtniških del za
izgradnjo RP 20 kV Kozarje

1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, p.o. Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za izvajanje grad-
benih in obrtniških del za izgradnjo RP 20
kV Kozarje.

3. Predvideni rok izvedbe: Začetek del
je predviden v septembru 1998, predvideni
rok izvedbe je 4 mesece.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
16.000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo

6.1 Prijava ponudnika na obrazcih na-
ročnika

6.2 Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni

6.3 BON 1 in BON 2
6.4 Bančna garancija za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa
6.5 Dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku

6.6 Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 Zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95)

7.2 Sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu

7.3 Izvajalec mora zagotoviti garancijo za
konstruktivne elemente 10 let, za ostala de-
la pa 2 leti od uspešnega tehničnega pre-
gleda.

8. Merila
8.1 Skupna ponudbena cena (60% delež)
8.2 Plačilni pogoji (10% delež)
8.3 Reference ponudnika pri izvedbi

gradbenih in obrtniških del pri Elektro Ljub-
ljani (10% delež)

8.4 Reference ponudnika pri izvedbi
gradbenih in obrtniških del pri drugih elek-
troenergetskih podjetjih v Sloveniji (10%
delež)

8.5 Rok izvedbe del (10%)
9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o. Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje gradbenih in obrtniških del za izgrad-
njo RP 20 kV Kozarje – Ne odpiraj“.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 19. 6. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 15. 6.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
24. 6. 1998 ob 9. uri v sejni sobi št. 119
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 5. 6. 1998, za plačilo 20.000
SIT. Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe
Opcija ponudbe je 80 dni po objavi v

Uradnem listu RS.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, p.o.

Št. 951/98 Ob-2925
Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.,

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, na
podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. list RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika za

izvajanje gradbenih in obrtniških del na
stari RTP 35/10 kV Hrastnik

1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, p.o. Slovenska cesta 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za izvajanje grad-
benih in obrtniških del na stari RTP 35/10
kV Hrastnik.

3. Predvideni rok izvedbe: začetek del
je predviden v septembru 1998, predvideni
rok izvedbe je 3 mesece.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
35,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija k prijavi mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo.

6.1 Prijava ponudnika na obrazcih na-
ročnika.

6.2 Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni.

6.3 BON 1 in BON 2.
6.4 Bančna garancija za resnost prijave

v višini 5% vrednosti razpisa.
6.5 Dokazilo, da podjetje ni v postopku

prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku.

6.6 Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1 Zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka za dobavo spremne dokumentacije k pro-
izvodu v smislu 16. člena in dajanje izjav o
skladnosti v smislu 20. člena zakona o stan-
dardizaciji (Ur. list RS, št. 1/95).

7.2 Sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij o proizvodu.

7.3 Izvajalec mora zagotoviti garancijo
za konstruktivne elemente 10 let, za ostala
dela pa 2 leti od uspešnega tehničnega
pregleda.

8. Merila
8.1 Skupna ponudbena cena (60% delež).
8.2 Plačilni pogoji (10% delež).
8.3 Reference ponudnika pri izvedbi

gradbenih in obrtniških del pri Elektro Ljub-
ljani (10% delež).
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8.4 Reference ponudnika pri izvedbi
gradbenih in obrtniških del pri drugih elek-
troenergetskih podjetjih v Sloveniji (10% de-
lež).

8.5 Rok izvedbe del (10%).
9. Prijava
Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami

tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, p.o. Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje gradbenih in obrtniških del na stari
RTP 35/10 kV Hrastnik – Ne odpiraj“.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 19. 6. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 15. 6.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v torek
23. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št. 119
uprave javnega podjetja Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58/I, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
mi se ne bodo odpirale in jih bo naročnik
vrnil ponudniku s priporočeno pošto in na-
vedbo razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20 na
naslovu Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 5. 6. 1998, za plačilo 15.000
SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, p.o.

Ob-2926
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 Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697; 778-384; 778-385,
faks 061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfalterska dela na
lokalnih in krajevnih cestah v Občini
Ivančna Gorica v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 20. 8.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik tajništvo, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 3.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gori-
ca, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 5.

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: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba tajništvo, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, faks
061/777-697, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, faks 061/777-697,
soba št. 5.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.
Občina Ivančna Gorica

Ob-2927
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 Kidričevo, kont. oseba tajnik Ob-
činske uprave občine Kidričevo Janko Her-
tiš, Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
– novogradnja in preplastitev lokalnih in

krajevnih cest v Občini Kidričevo,
– novogradnja pločnika v Apačah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 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 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kidričevo, prev-
zemnik Občinska uprava, Borisa Kraigher-
ja, Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidričevo,
odpiranje vodi predsednik komisije, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Kidričevo, kont. oseba
Zdenka Bosak - Občinska uprava, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 6. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu na račun številka:
52400-630-20759, davčna številka:
93796471.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Kidričevo, kont. osebi Janko
Hertiš, Igor Premužič, Borisa Kraigherja, Ki-
dričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.
Občina Kidričevo

Št. 40310/0030/98 Ob-2928
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 Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Majda Miholič, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/220-10, faks
062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. Pohištvo za učilnice za osnovne

šole Mestne občine Maribor:
a) OŠ Toneta Čufarja,
b) OŠ Draga Kobala,
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c) OŠ Franca Rozmana-Staneta,
č) OŠ Ivana Cankarja,
d) OŠ Bratov Polančičev,
e) OŠ Maksa Durjave,
f) OŠ Janka Padežnika,
g) OŠ Borisa Kidriča,
h) OŠ Franceta Prešerna,
i) OŠ Angela Besednjaka,
j) OŠ Ludvika Pliberška,
k) OŠ Rada Robiča,
l) OŠ Martina Konšaka,
m) OŠ Slave Klavore,
n) OŠ Gustava Šiliha.
2.2. Pohištvo za jedilnici za osnovni

šoli Mestne občine Maribor:
a) Angela Besednjaka,
b) OŠ Tabor II.
2.3. Pohištvo za igralnice in gardero-

be za vrtce Mestne občine Maribor:
a) Vrtec Jadvige Golež,
b) Vrtec Jožice Flander,
c) Vrtec Otona Župančiča,
č) Vrtec Studenci,
d) Vrtec Vančka Šarha,
e) Vrtec Pobrežje,
f) Vrtec Tezno,
g) Vrtec Borisa Pečeta,
h) Vrtec Ivana Glinška,
i) Vrtec Koroška vrata.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,268.600 SIT:
Sklop št. 2.1.
a) 600,000 SIT,
b) 1,200.000 SIT,
c) 600.000 SIT,
č) 600.000 SIT,
d) 600.000 SIT,
e) 600.000 SIT,
f) 600.000 SIT,
g) 600.000 SIT,
h) 600.000 SIT,
i) 600.000 SIT,
j) 600.000 SIT,
k) 600.000 SIT,
l) 1,200.000 SIT,
m) 600.000 SIT,
n) 348.000 SIT.
Sklop št. 2.2.
a) 426.000 SIT,
b) 790.000 SIT.
Sklop št. 2.3.
a) 1,376.000 SIT,
b) 964.800 SIT,
c) 1,217.000 SIT,
č) 1,557.200 SIT,
d) 1,346.400 SIT,
e) 1,591.200 SIT,
f) 723.200 SIT,
g) 1,456.200 SIT,
h) 442.200 SIT,
i) 430.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 30. 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 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: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnik Majda Miholič, Ul. he-

roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-316, faks 062/2201-293, so-
ba št. 342.

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 19. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Majda Miholič,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-316, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
kont. oseba Majda Miholič, Ul. heroja Stane-
ta 1, Maribor, tel. 062/2201-316, faks
062/2201-293, soba št. 342.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 6. 1998.

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

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

čila: 18. 7. 1998.
Mestna občina Maribor,

Mestna uprava

Ob-2930
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

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 študijo primerjave variant in
idejnega projekta za priključek Celje –
vzhod.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Končni datum za oddajo projektne do-
kumentacije, ki je predmet 1. faze razpisa-
ne naloge je 60 dni po podpisu pogodbe.
Datum oddaje idejnega projekta, ki je pred-
met 2. faze pa je 60 dni po pridobitvi stro-
kovnih usmeritev za izdelavo LP.

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 1. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba

za: izdelava strokovnih podlag za študijo pri-
merjave variant in idejnega projekta za pri-
ključek Celje – vzhod”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna ko-
misija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 7. 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 1. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Marjana Potočnik, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/17-88-367,
faks 061/17-88-353, soba št. 226.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Družba za avtocete v

Republiki Sloveniji, d.d.,

Ob-2931
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela v objektu na Slovenski 27-29
v Ljubljani (manjša gradbena dela, mon-
taža predelnih sten, mizarska dela, tla-
karska dela, slikopleskarska dela, elek-
troinstalacijska dela in čiščenje). Razpi-
sana dela se bodo oddala v kompletu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predvidoma 15. 7. 1998 in zaklju-
ček predvidoma 14. 8. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnik Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/1785-583, faks
061/1785-579, glavna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27A,1000
Ljubljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Alenka La-
movec, Gregoričeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 med 8. in 10. uro na podlagi
pisnega pooblastila.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Ob-2932
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža pisarniške opreme v objektu
na Slovenski 27-29.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predvidoma 30. 7. 1998 in zaklju-
ček predvidoma do 21. 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 19. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnik Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/1785-583, faks
061/1785-579, glavna pisarna.

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

številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta naročila in z
naslovoma naročnika ter pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Danica Lašič, Gregorčičeva 27A,1000 Ljub-
ljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Alenka La-
movec, Gregoričeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 med 8. in 10. uro na podlagi
pisnega pooblastila.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Vlada RS,

Servis skupnih služb vlade

Ob-2933
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Študentski domovi v Mariboru, kont.
oseba Slavko Marinič, Gosposvetska 83,
Maribor, tel. 062/211-776, faks
062/225-563.

Navedba vsebine: dobava in montaža
dvigala v Domu 5 in Domu 4.

2. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 8.
1998 in zaključek 15. 9. 1998.

4. 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 18. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Projekt MR inženiring,
d.d., prevzemnik tajništvo, Svetozarevska
10, 2000 Maribor, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569, soba št. 417.

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 19. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Projekt MR inženi-
ring, d.d., odpiranje vodi Branka Manfreda,
inž. gr., Svetozarevska 10, 2000 Maribor,
tel. 062/229-70-30, faks 062/225-569,
soba št. 416.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba Branka Manfreda, inž. gr., Sve-
tozarevska 10, Maribor, tel.
062/229-70-30, faks 062/225-569, soba
št. 413.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-10612.

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: 30. 6. 1998.
Projekt MR Inženiring, d.d.,

Maribor

Ob-2934
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, Ljublja-
na, Dunajska c. 48, kont. osebi Mateja Go-
dejša, Manca Šetina Miklič, Dunajska c. 48,
Ljubljana, tel. 061/1787-329, faks
061/1787-422, sobi št. 39, 41.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba komunika-

cijske kampanje o ravnanju s komunal-
nimi odpadki in objektih za ravnanje z
odpadki.

Naloga obsega izdelavo komunikacijske
strategije, izvedbenega načrta aktivnosti, iz-
vajanje aktivnosti in vrednotenje učinkov
kampanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 22. julij 1998, zaključek 28. februar
1999.

5. Merila za ocenjevanje ponudb: refe-
rence ponudnika in potencialnih zunanjih
sodelavcev s področja tovrstnih projektov,
kakovost projektne naloge, višina ponudbe-
ne cene, intervju naročnika s ponudnikom.

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. junija 1998
do 16. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, prevzemnik vložišče, II. nad., Du-
najska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel.
061/1787-320 ali 061/1787-329, faks
061/1787-422, e-mail mateja.godejsa-
@mop.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.

7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. julija

1998 ob 10. uri na Ministrstvu za okolje in
prostor (sejna soba v II. nad.), Dunajska
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cesta 48, Ljubljana, naročnik Ministrstvo za
okolje in prostor, odpiranje vodi predsednik
komisije Igor Plestenjak.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, kont. oseba Majda Špendal, Dunajska
cesta 48, Ljubljana, tel. 061/1787-321,
faks 1787-422, e-mail majda.spendal-
@mop.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. junija 1998 do 16. ure.

10. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev
Ponudba mora veljati do podpisa pogod-

be.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. julij 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 186/98 Ob-2935
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 18., 19. in 34. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ter sklepa župana Občine Grosuplje o pri-
četku oddaje javnega naročila, št.
35300-82/97 z dne 14. 5. 1998, objavlja

ponovni javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
izgradnji črpališča pitne vode v zaselku

Dobje pri Grosupljem
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolo-

dvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa so: zemeljska, grad-

bena, obrtniška, strojnoinstalacijska ter
elektroinstalacijska dela pri izgradnji črpa-
lišča pitne vode v zaselku Dobje pri Grosup-
ljem. Objekt je zidan, pritličen in velikosti
5,4 m × 4,5 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 12,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1998, rok dokončanja del pa oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izva-

janje del.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpi-
sa pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 2. 7. 1998
do 8.30, na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti
dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako “Čr-
pališče Dobje II. – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po pre-
teku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil pošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998 ob
9. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-

str.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 24. 6. 1998. Odgovori, pomem-
bni za vse kandidate, bodo poslani na na-
slove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Št. 13/736 Ob-2936
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

preplastitev atletske steze na stadionu
Stanko Mlakar

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: preplasti-
tev atletske steze na stadionu Stanko
Mlakar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 10. avgust
1998.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,

– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2, BON 3),

– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe,
– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-

pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal garancijo banke v znesku 15% vred-
nosti pogodbeno oddanih del,

– garancijske pogoje, roke ter spisek
servisov v Republiki Sloveniji za vgrajeno
opremo.

Rok za predložitev ponudb: štirinajst dni
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, do 10. ure, na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z oznako:
“Ponudba – Ne odpiraj, ponudba za preplasti-
tev atletske steze na stadionu Stanko Mlakar”.

7. Javno odpiranje ponudb bo štirinajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS, ali prvi
dan po tem datumu, če pade na nedeljo ali
praznik, ob 11. uri, v prostorih Mestne ob-
čine Kranj, soba št. 9.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 10 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Interesenti si lahko predmet razpisa
ogledajo vsak dan od 10. do 12. ure na
športnem objektu stadion Stanko Mlakar.
Druge informacije lahko dobijo dnevno po
objavi na tel. 064/373-190 pri Mirku Ra-
kušu.

Mestna občina Kranj

Št. 00-26/98 Ob-2937
V skladu z zakonom o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trg
svobode 3, Maribor in Urad za standardiza-
cijo in meroslovje RS pri Ministrstvu za zna-
nost in tehnologijo, Kotnikova 6, Ljubljana,
objavljata

razpis
za subvencioniranje deleža stroškov

malih podjetij pri pridobitvi certifikata
sistema kakovosti po standardih ISO

9000
1. Predmet razpisa
Razpis je namenjen enotam malega gos-

podarstva s skupnim številom zaposlenih do
največ 50 ljudi, ki so ali bodo v letu 1997 ali
1998 uspešno zaključila s postopkom pri-
dobivanja certifikata sistema kakovosti po
standardih ISO 9000, ISO 14.000.

2. Merila in pogoj
Na razpis se lahko prijavijo mala podjet-

ja, ki so v letu 1997 in 1998 uspešno za-
ključila s postopkom pridobivanja certifikata
sistema kakovosti po standardih ISO 9000,
ISO 14.000 in pridobila certifikat s strani
certifikacijskega organa, ki:

– ima akreditacijo USM-SA ali
– je v postopku akreditacije USM_SA ali
– ima akreditacijo s strani akreditacijske-

ga organa, člana EA s podpisanim sporazu-
mom o medsebojnem priznanju akreditacij-
skih listin.

Podjetjem, ki bodo vložila popolne vloge
bosta ministrstvo in urad krila stroške do
višine 300.000 SIT v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju banke Slovenije na dan
izplačila.

3. Vsebina vloge
Podjetja, ki se prijavijo na razpis morajo

v svoji vlogi predložiti:
– osnovne podatke o firmi (registracija,

dejavnost, število zaposlenih, poslovni re-
zultati v zadnjem letu, številko žiro računa
podjetja),

– podatke o izvajalcu izobraževalnega
procesa,

– kopija pridobljenega certifikata po
standardih ISO 9000, ISO 14.000.

Vsi tako pridobljeni podatki bodo upo-
rabljeni le za namene tega razpisa.

4. Roki
Prosilci, ki bodo svoje popolne vloge od-

dali priporočeno po pošti, na naslov: Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trg
svobode 3, 2000 Maribor ali oddali osebno
v vložišče na istem naslovu v zaprti ovojnici,
z označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni raz-
pis – subvencioniranje deleža stroškov ma-
lih podjetij pri pridobitvi certifikata sistema
kakovosti po standardih ISO 9000, ISO
14.000”, bodo o svoji vlogi obveščeni naj-
kasneje v roku 60 dni od prejema vloge.
Nepopolnih in neustrezno dostavljenih in oz-
načenih vlog komisija ne bo obravnavala.
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Denarna sredstva bodo podjetjem naka-
zana na njihov žiro račun najkasneje v roku
45 dni od odobritve vloge s strani komisije.

Javno odpiranje prispelih vlog bo vsako
1. sredo v mesecu začenši s 3. 6. 1998 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za malo gos-
podarstvo in turizem, Trg svobode 3, 2000
Maribor.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma do konca proračunskega leta.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem pri Janku Štejharniku, tel.
062/229-453.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Urad za standardizacijo in meroslovje
Slovenije

Št. 85/98 Ob-2938
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja SŽ Srednja pro-
metna šola, Preradovičeva 33, Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Srednja prometna šola,
Preradovičeva 33, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

Navedba vsebine: ureditev mansarde
v knjižnico.

Dela so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in končanja del: predvi-
den rok pričetka del je 1. julij 1998, zaklju-
ček del pa 31. avgust 1998.

5. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od dneva objave tega razpisa dalje, do
vključno petega delovnega dne po objavi,
vsak delovnik med 8. in 12. uro, v tajništvu
Srednja prometna šola, Preradovičeva 33,
Maribor.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca: merila za izbiro najugodnejšega izvajal-
ca bodo navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Opcija ponudbe ne more biti krajša
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb.

8. Oddaja ponudbe
Ponudbe za razpisna dela je potrebno

oddati z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
“Ureditev mansarde v knjižnico” do 19. 6.
1998, do 12. ure, na naslov: Srednja pro-
metna šola, Preradovičeva 33, Maribor.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 9. uri, v prostorih Srednje prometne šo-
le, Preradovičeva 33. O morebitnih spre-
membah bodo ponudniki pravočasno ob-
veščeni.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega odpiranja

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Ostali podatki
Naročnik ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti

pogajanja s ponudniki v postopku priprave

analize ponudb, oziroma lahko zahteva do-
datne podatke.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja likvidnostnih sredstev
sklene pogodbo z izbranim izvajalcem v viši-
ni razpoložljivih sredstev.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi z izdelavo ponudbe in poja-
snila k razpisni dokumentaciji pri tehničnem
predstavniku in nadzorniku naročnika (Zma-
go Kajba, mobitel 0609/647-315).

SŽ Srednja prometna šola Maribor

Št. 118/98 Ob-2939
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Novo mesto, p.o., No-
vo mesto, Kandijska c.4, kont. oseba Mari-
ja Florjančič, ek., Novo mesto, Kandijska
c.4, tel. 068/391-67-01, faks
068/322-116.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) 4 kom zobni stroji,
B) 1 kom biokemični analizator.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT:
A) 11,500.000 SIT,
B) 10,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: dva meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Preference za domače ponudnike ne bo-
do upoštevane.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Novo
mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 No-
vo mesto.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni dom No-
vo mesto, Kandijska c. 4, sejna soba/III,
odpiranje vodi Ana Bilbija, dipl. prav.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska c. 4, kont. oseba Jelka Fajdi-
ga, Kandijska c. 4, Novo mesto, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 1. 6. 1998 do 8. 6. 1998 vsak delovnik
med 8. in 10. uro za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom,
(predložiti potrjen izvod), na račun številka:
52100-603-30715 s pripisom “Javni raz-
pis za dobavo blaga”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave naročila: 10. 7.

1998.
Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-2940
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

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, kont. ose-
ba na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba
za investicije, Branka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 061/13-12-327).

II. Predmet javnega naročila: oprema za
izvajanje predmeta mehanike v srednjih
šolah.

Blago – dobava opreme za srednje šole,
in sicer:

1. statika,
2. trgalni stroj,
3. hidromehanika,
4. merjenje momenta.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrednost naročila je

30,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek dobave opreme je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri odločitvi o izboru najugodnejšega po-

nudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (vložišče).

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.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana (sej-
na soba št. 201/II).

Odpiranje ponudb vodi predsednica
Alenka Knez, dipl. inž.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

VIII. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne v tajništvu Ministrstva za šol-
stvo in šport, Služba za investicije, Trubarje-
va 3/VII.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
8. 6. 1998 do 15. ure.

X. Informacije o opremi se dobijo na in-
formativnem dnevu, ki bo 9. 6. 1998 ob
9. uri, na naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (sejna so-
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ba, št. 201/II) in vse ostale informacije na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3/VII, tel.
061/13-12-249 ali 13-12-269).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2941
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: Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, centrala Ljubljana, kont. oseba Nu-
ša Rus, Ljubljana, Tržaška 16, tel.
061/125-67-00, faks 061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,500.000 SIT letno.
4. Rok začetka in zaključka dobave: za-

četek julij 1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-

do upoštevana merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
14. ure, v vložišče na naslovu iz 1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
pisarniški material”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 1. 7. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 8. 6. 1998 med 9. in
12. uro pri Emi Tertnik, na naslovu iz 1. toč-
ke, pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno na kontaktno osebo iz
1. točke.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet,
centrala Ljubljana

Št. 8120/1998/837 Ob-2963
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marko Hrast, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-24-56, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava
odklopnikov in ločilnikov izmenične na-
petosti 110, 220, 400 kV.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
250,000.000 SIT, začetek 9. 5. 1998 in
zaključek december 1999.

4. Rok izvedbe: 7 mesecev.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava odklopnikov in ločilnikov izmenične
napetosti 110, 220, 400 kV – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2.

Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Marko Hrast, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-56, faks
061/174-24-42, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/174-24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998, med 8. in 12. uro za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8.1998.

Št. 81-11/86 Ob-2964
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Danilo Krajnc, Avšičeva 70, Ljubljana, tel.
061/174-34-30, faks 061/174-34-42.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža UPS naprav za EBU ter pripa-
dajočih naprav in instalacij v RTP Beri-
čevo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 36,000.000
SIT, začetek 8. 5. 1998 in zaključek 24. 7.
1998.

4. Rok izvedbe: december 1998.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava in montaža UPS naprav za EBU ter
pripadajočih naprav in instalacij v RTP Beri-
čevo – Ne odpiraj” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2.

Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Danilo Krajnc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-34-30, faks
061/174-34-42, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/174-24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998, med 8. in 12. uro za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7.1998.

Št. 8120/1998/830 Ob-2965
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Igor Podobnik, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-24-41, faks 061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
streh na poslovnih stavbah v RTP Gori-
ca.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,500.000
SIT, začetek 29. 5. 1998 in zaključek
10. 7. 1998.

4. Rok izvedbe: september, oktober
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba št. 3 C 5.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis za
sanacijo streh na poslovnih stavbah v RTP
Gorica – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: ELES, Hajdrihova 2,
Ljubljana.

Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., od-
piranje vodi Igor Podobnik, Hajdrihova 2,
sejna soba RCV, IV. nadstropje, Ljubljana,
tel. 061/174-24-41, faks 061/174-24-42.

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: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/174-24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998, med 8. in 12. uro za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 3. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7.1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-2966
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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Božidar Peteh, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-256,
faks 061/17-85-470, soba št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem poslovnih

prostorov v okvirni neto površini 418 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,500.000 SIT, letni najem.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek najkasneje 1. 10. 1998 in za nedolo-
čen čas.

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 pred-
ložene najkasneje do 8. 7. 1998 do 14. ure,
na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, prevzemnica Irena Fattori, Županči-
čeva 3, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-85-270,
faks 061/17-85-470, soba št. II/70.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba –
UIKS – prostori”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, odpiranje vodi Aldo Car-
li, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470, sej-
na soba, II. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Irena Fattori, Županči-
čeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-270, faks
061/17-85-470, soba št. II/70.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
s pismenim pooblastilom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, kont. oseba Božidar Peteh, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-256, faks
061/17-85-470, soba št. II/68.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 0048/1-308/70-8/987 Ob-2968
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mira Pecl, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/56-666 int. 313.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava svežega me-

sa in mesnih izdelkov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Merila: cena, finančno stanje ponudni-
ka, lastna predelava, rok dobave, rok doba-
ve pri interventnih dobavah, reference, čas
rešitve morebitnih reklamacij.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj – delni ponovni javni razpis za dobavo
svežega mesa in mesnih izdelkov, št.
308/70-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, kont. oseba Mira Pecl, Ro-
censka 56, 1211 Ljubljana-Šmartno (Ta-
cen), tel. 061/56-666 int. 313.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 18. 6.
1998, od 10. do 12. ure (razen dnevov, ko
državni organi ne delajo).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT (PD vključen v ceno).

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna št.
308-70-98.

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: 20. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.

Št. 0048/1-308/22-6-98 Ob-2969
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Nataša Prelesnik ali Alojz Selan, Šte-
fanova 2, Ljubljana, tel. 061/800-161.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba rekonstrukci-
je vodooskrbnega sistema za Gotenico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Merila: cena, rok izvedbe, finančno sta-
nje ponudnika, kadri, reference, garancijski
rok.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
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ponovni javni razpis za izvedbo rekonstruk-
cije vodooskrbnega sistema za Gotenico,
št. 308/22-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, kont. osebi Nataša Prele-
snik ali Alojz Selan, 1338 Kočevska Reka,
tel. 061/800-166.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 26. 6.
1998, od 10. do 12. ure (razen dnevov, ko
državni organi ne delajo).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna št.
308-22-98.

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: 28. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.

Št. 0048/1-308/35-98 Ob-2970
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.
osebi Franc Hrabar, Topolovec Jani, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/172-49-04,
4743, faks 061/172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija objekta
Maistrova 2, Maribor, III. nadstropje:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: predvideni začetek 1. 7.
1998 in 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni do 10%.

Merila: cena, dobavni rok, finančno sta-
nje, reševanje reklamacij, reference, refe-
rence kadrov.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 18. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za adaptacijo objekta Maistrova
2, Maribor, št. 308/35-98”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainte-
resirani ponudniki ogledajo ali dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: UFPIZ-SI, Cankarjeva 4,
kont. osebi Hrabar Franc, Topolovec Jani, Can-
karjeva 4, 1501 Ljubljana, tel.
061/172-49-04, 4743, faks 061/172-4894.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 17. 6.
1998, od 9. do 11. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna št.
308-17-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Franc Hrabar, Topolovec Jani, vsak
dan med 7.30 in 8.30, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana, tel. 061/172-49-04, 172-47-43, faks
061/172-48-94.

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

Ponudba mora veljati do: 120 dni ali do
17. 10. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. S1-0014/98 Ob-2967
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, Grajska 1, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-078.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je rušenje separacije RZVZ.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
102,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 60
dni, začetek 17. 8. 1998 in/ali zaključek
17. 10. 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
razpisa,

– 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 bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica Jasna Marinšek,
Grajska 1, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-078, 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 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 0601/01-078, sej-
na soba.

8. 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: 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 26. 6. 1998 za 10.000 SIT, do 12. ure.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št.: 10.1.41.

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: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-2975
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: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, kont. oseba Janez Škufca, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana, e-mail janez.skufca-
@zzzs.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

opreme za Zavod za zdravstveno zava-
rovanje v okvirnih količinah:

– osebni računalniki – 200 kom,
– tiskalniki (matrični – 79 kom, laser-

ski – 44 kom, linijski – 9 kom),
– strežniki – 9 kom,
– notesniki – 21 kom,
– ostalo računalniško blago (diski,

tipkovnice, miške, monitorji...) po speci-
fikaciji iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni po podpisu po-
godbe.

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 30. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, prevzemnica Silva
Petrič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, tel.
061/17-21-375, faks 061/312-667, soba
št. 345.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, odpiranje vodi An-
drej Stajič, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-338, faks 061/312-667, soba
št. 144, e-mail andrej.stajic@zzzs.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, kont. oseba Silva Petrič,
Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-375, faks 061/312-667.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. do 14. ure, do 15. 6. 1998 za
5.000 SIT.

Način plačila: Agencija za plačilni pro-
met, na račun številka: 50101-609-10542.

Opomba: ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
(virman).

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na infor-

mativnem sestanku, ki bo dne 4. 6. 1998 na
ZZZS ob 10. uri ali na naslovu: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kont. ose-
ba Janez Škufca, Miklošičeva 24, Ljubljana,

tel. 061/17-21-338, faks 061/312-667, so-
ba št. 144, e-mail janez.skufca@zzzs.si.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije
Informacijski center

Ob-2976
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
Rozman Ervin, Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz šolskih otrok

na OŠ Koroški jeklarji, OŠ Prežihovega
Voranca, OŠ Franja Goloba in VVZ Rav-
ne na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Piko Darja, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638.

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 26. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Hovnik Rajko, Čečovje
12a, Ravne na Koroškem,
tel.0602/23-821, faks 0602/23-638.

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: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Rozman Ervin, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
faks 0602/23-638.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 6. 1998.

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

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

čila: 6. 7. 1998.
Občina Ravne-Prevalje

Št. 101/98-22 Ob-2977
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 Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, No-
vo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce z opremo pri OŠ Šmihel v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 27. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 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%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnica Danica Okleščen, Služ-
ba za investicije, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

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. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, faks 068/322-731,
soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Služba za investicije, kont. oseba Dani-
ca Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik od 7.30 do 10. ure.

Način plačila: z virmanom z oznako: “za
razpisno dokumentacijo – telovadnica pri
OŠ Šmihel” na račun številka:
52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, Služba za
investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni od roka
predaje.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 111/98-1147 Ob-2978
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 Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in rekulti-
vacija jalovišča – 1. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 10. 1998.

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

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

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 19. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica Olga Božičnik, ek.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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 19. 6.
1998, ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič
Andrej, jur., Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Olga Božičnik, ek., Ti-
tova 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998, do 12. ure, za 10.000
SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-15061.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba  mora  veljati  do:  30.  10.

1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 353-58/97 Ob-2979
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Izola, Urad za komu-
nalni razvoj objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez

omejitev za gradnjo vodovodnih
objektov in naprav Pivol v Izoli

1. Investitor je: Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni raz-
voj, Postojnska 3, kont. oseba je Podbrez-
nik Martin, inž. gradb., tel. 066/480-200,
faks 066/480-210.

2. Predmet razpisa je:
– gradnja rezervoarja V = 2000 m3,
– gradnja dostopne ceste ca. 300 m,
– gradnja razdelilnega jaška,
– delna sanacija in rekonstrukcija vo-

dovodnih naprav obstoječega rezervoar-
ja V = 5000 m3,

– delna rekonstrukcija obstoječega
jaška Pivol.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
100,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za pričetek del je 1. 8.
1998, rok dokončanja razpisnih del je 1. 2.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe razpisnih del,
– reference ponudnika in morebitnih

podizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– najugodnejši garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

investitorju (popust),
– usposobljenost ponudnika,
– dosedanje izkušnje investitorja s posa-

meznim ponudnikom.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postojnska ul. 3, 6310
Izola, v tajništvu urada, soba št. 11, pri prev-
zemnici Klari Giassi.

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 “Javni razpis – gradnja vodovodnih ob-
jektov in naprav Pivol v Izoli”.

6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 1. 7. 1997 ob 11. uri, v sejni sobi Ura-
da za komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola.
Odpiranje vodi predsednik komisije.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko inte-
resenti dvignejo na Uradu za komunalni raz-
voj, Postojnska ul. 3, Izola, do 19. 6. 1998
pri Podbreznik Martinu ali Stupar Borisu,
tel. 066/480-200, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT.

Način  plačila  razpisne  dokumentaci-
je: na žiro račun Občine Izola, št.
51430-630-90025, z navedbo predmeta
naročila.

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

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

čila: 14. 8. 1998.
Občina Izola

Ob-3052
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 Pavle Jenič, dipl. inž., Seidlova 1, Novo
mesto, tel. 068/317-246, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD, PZI

ureditve ceste M 4 odsek 252 in 253
Karteljevo–Bršljin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12.000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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
9.30 na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, prevzemnik Majda Goljuf, Novi trg 6/III,
8000 Novo mesto, tel. 068/317-180, so-
ba št. 80.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za PGD, PZI M 4 Karteljevo–Bršljin”. - P.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 6.
1998, ob 10.30, na naslovu: Mestna obči-
na Novo mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič,
dipl. inž., Seidlova cesta 1, Novo mesto,
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 5. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 3.500 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Lidija K. Zagorc, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-62, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 307.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 19. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 8. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-3055
Na podlagi prvega in drugega odstavka

ZJN 18. člena (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran, ki jo zastopa
OBOK ITI, d.o.o., Lucija, kont. oseba Miloš
Križaj, tel./faks 066/772-582, Kogojeva
16, Lucija, e-mail: milos.krizaj@obok-iti.si.

2. Predmet javnega naročila in orienta-
cijska vrednost:

a) semaforizacija križišča Obala–
Podvozna uvedba 3. voznega pasu na
podvozni ulici, ureditev dela senčne po-
ti, parkirišč in izvoza iz trgovine Degro.

Orientacijska vrednost: 36,000.000 SIT.
b) tlačni meteorni kanal od Podvoz-

ne ul. v Luciji do Kanala Fazan.
Orientacijska vrednost: 17,000.000 SIT.
3. Skupna orientacijska vrednost:

53,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
pripravljalna dela 15. avgust 1998.
Zemeljska in ostala dela 1. september

1998.
Dokončanje vseh del 25. oktober 1998.
Varianta: dokončanje vseh del 20. de-

cembra 1998. Dela pod a in b se ne izvaja-
jo istočasno.

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

– najnižja cena,
– rok plačil,
– druga merila navedena v razpisnih po-

gojih.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 29. junija do
12. ure na naslov: Občina Piran, vložišče 2.
nadst., Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel.
066/746-201, telefaks: 066/746-205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in št. objave javnega razpisa v Ur. l. RS, ter
z označbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. junija
1998 ob 13. uri.

Naročnik. Občina Piran, odpiranje vodi
Sergej Laganis, kom. inž., Tartinijev trg 2,
Piran, tel. 066/746-201, telefaks
066/716-205.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v sedmih dneh po odločitvi
komisije za razpis.

9. Pravica investitorja: investitor lahko
odda dela v celoti ali delno.

10. Pravica ponudnika
Ponudnik lahko ponudi vsa dela ali pa

samo dela pod a ali samo dela pod b. Lah-
ko ponudi tudi samo instalacije ali kanaliza-
cijo.

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

dokumentacijo: OBOK ITI, d.o.o., kont. ose-
ba Miloš Križaj, Kogojeva ul. 16, Lucija,
tel./faks 066/772-582, e-mail: milos.kri-
zaj@obok-iti.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. junija 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun:
51410-601-26518; APP exp. Portorož.

OBOK ITI, d.o.o.,
Lucija

Št. 2.0.-2685/98 Ob-2971
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, d.d., kont. oseba
Ciril Cerar, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. 4289, faks 13-35-150.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova prevozne

elektronapajalne postaje za Žirovnico.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

doknčanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 30. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., prevzemnik Infrastruktura, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 11.30, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., odpiranje vodi Ciril Cerar, Kolod-
vorska 11, tel. 13-13-144, int. 4289, faks
13-35-150, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Marina Pavlič, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 13-13-144 int. 2829, faks
13-35-150, soba št. 365.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Ciril Cerar, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, int. 4289, faks 13-35-150, so-
ba št. 367.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Št. 2.0.-2685/98 Ob-2972
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, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zvezdana Dolenec, inž. gr.,
Kolodvorska 10, Ljubljana, tel. 13-13-144
int. 23-26, faks 13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: tehnična rešitev in
izvedba sanacije predorske obloge pre-
dora Peščenik v km 62 + 714 proge
Metlika–Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 1. 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 30. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrstruktura, kont. oseba Janja Virant, gr.
teh., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 faks 13-35-037.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 6. 1998 za 20.000 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: 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 7. 1998.

Ob-2973
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: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Irena Zore, dipl. inž. gr.,
Kolodvorska 10, Ljubljana, tel. 13-13-144
int. 24-71, faks 13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija kamnitega
podpornega zidu na progi Metlika–Ljub-
ljana od km 82 + 870 do km 82 + 950.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v 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 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Irena Zore, dipl.
inž., gr., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144 int. 2471 faks 13-36-037, so-
ba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 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. 8. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-2974
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo raziskovalno-kaptažne vrtine
Laška vas

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Tg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, izvedba raziskovalno-kaptažne vr-
tine Laška vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je: julij 1998,
zaključek v 30 dneh.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– višja stopnja prevzema rizika neuspe-

šne vrtine,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za izvedbo
raziskovalno-kaptažne vrtine Laška vas”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
16. 6. 1998, ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, Celje v sejni sobi. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti Strokovni ko-
misiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS, pa do vključno
9. 6. 1998 med 8. in 10. uro na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 3.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR Vodovod–Kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni pomet, enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

prometnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž., na VO-KA Ce-
lje, tel. 063/4250-315.

Mestna občina Celje

Ob-3102
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 23, Kamnik.
2. Predmet razpisa:
1. kanalizacija  Volčji  potok–Rud-

nik II.,
2. kanalizacija Šmarca III. faza;
3. kanalizacija Podgorje V. faza;
4. kanalizacija Šmartno I. faza;
5. kanalizacija Mekinje;

6. vodovod DN ∅∅∅∅∅ 350 ob Kamniški
Bistrici;

7. vodovod v Gabrovnici PGD, PZI in
izvedba I. faze,

8. javna razsvetljava v Gozdu in Črni,
9. ureditev potoka Griževec v Motniku;
10. rekonstrukcija javnih cest v KS

Šmartno na odsekih:
a) Hruševka–Ravne–Gorše,
b) Hruševka–Ravne–Oševar;
c) Hruševka–Praproče;
11. rekonstrukcija lokalne ceste na

odseku Zgornje Palovče–Spodnje Pa-
lovče;

12. vzdrževanje gozdnih cest.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za
posamezni predmet razpisa med 8. in
10. uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, soba 11/I, v roku 8 dni po
objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o
vplačilu odkupnine v višini 5.000 SIT za vsak
posamezni predmet razpisa, na Ž.R. št.
50140-637-813087, s pripisom “navedite
predmet razpisa”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, po tel. 061/818-135 ali osebno, ven-
dar po predhodni najavi.

4. Orientacijska vrednost posamezne in-
vesticije:

1. 7,500.000 SIT;
2. 30,000.000 SIT,
3. 46,000.000 SIT,
4. 13,000.000 SIT,
5. 7,000.000 SIT,
6. 25,000.000 SIT,
7. 5,000.000 SIT,
8. 4,000.000 SIT,
9. 6,000.000 SIT,
10. 5,000.000 SIT,
11. 5,000.000 SIT,
12. 9,600.000 SIT.
5. Rok: pričetek del bo dogovorjen ob

sklenitvi pogodbe z izvajalcem za vsak pred-
met razpisa posebej.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila navedena v razpisni do-
kumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bo-
do upoštevane preference za domače po-
nudnike.

7. Dostava ponudbe: ponudbo(e) je po-
trebno dostaviti (za vsak predmet razpisa
posebej) v vložišče Občine Kamnik, najka-
sneje dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure zapečateno(e) v zaprti(h)
ovojnici(ah) z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “(navedite predmet raz-
pisa) – Ne odpiraj”, na naslov: Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo isti dan, ob 11. uri v prostorih
Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, so-
ba 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
spremeni obseg del glede na razpoložljiva
sredstva. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kamnik
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Ob-2942
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: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, Rače, kont. oseba Božo Štauber, jur.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo lokacijske dokumentacije in
PGD projektov za izgradnjo kanalizacije
ločenega sistema z biološko čistilno na-
pravo za odpadne vode in ustreznim
čiščenjem padavinske vode za naselja:

– Podova–Brezula,
– Rače,
– Fram z delom Morja.
Ponudba naj ločeno obravnava za vsako

naselje sistem kanalizacije in čistilno napra-
vo.

3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek z dnem podpisa pogodbe, konec del 90
koledarskih dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so: cena, roki, reference ter prilagodlji-
vost specifičnim zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo takoj po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS, na sedežu naročnika: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Naročnik del si pridržuje pravico korigirati
obseg razpisanih del.

7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-
ci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost in
imajo ustrezne kadre.

8. Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 1998.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, ali do-
stavite osebno v tajništvo.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z oznako “Ponudba – Ne odpi-
raj – Izdelava lokacijske dokumentacije in
PGD projektov za izgradnjo kanalizacije” in
opremljene s predmetom naročila in številko
objave v Uradnem listu RS.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
6. 7. 1998 ob 10. uri, v sejni dvorani Obči-
ne Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Rače-Fram

Št. 640-01/1/98 Ob-2943
Na podlagi 3. člena zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97)
Občina Črna na Koroškem objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem.

2. Predmet razpisa: izvajanje celovite-
ga prevoza osnovnošolskih in predšol-
skih otrok na območju Občine Črna na
Koroškem v šolskem letu 1998/99.

Razpisani so naslednji prevozi:

Relacija KM Število otrok Prihod* Odhod**
osn. šola/mala šola

1. Koprivna:
Črna–Koprivna (trafo Jelen)
– Črna 14 vozni red
2. Žerjav:
Žerjav–Črna–Žerjav 32 vozni red
3. Topla:
šola Črna–Rudnik Topla–šola Črna 37 3 1 7.00 13.35
4. Podpeca:
šola Črna–Mitnek–šola Črna 24 9 5 7.20 13.15
5. Ludranski vrh, Javorje:
šola Črna–Javorje (Kompri)–
Prhanija–šola Črna 32 15 1 7.20 13.45
6. Bistra:
šola Črna–Visoki most–Mlinarsko–
Garaže Plaznik–šola Črna 34 9 7.00 13.15
7. Mušenik–Podpeca–
Črna 32,4 3 7.00 13.00
10. Mušenik 2–OŠ Črna–
Mušenik 2 (nevarna pot) 8 1

Opomba:
* prihod na končno postajo
** odhod s končne postaje

Podrobnejše podatke ponudniki dobijo
pri ravnatelju osnovne šole.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe relacij in voznega reda ter število
otrok.

Ponudnik lahko ponudi prevoze za po-
samezno relacijo v celoti.

3. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoze oseb.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov

ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti ter odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– navedbo postavke (relacije), za katero
se ponuja prevoze,

– predlog organizacije prevoza za vsako
posamezno postavko, iz katerega bo raz-
vidno število angažiranih vozil,

– bruto cena polnega prevoženega kilo-
metra, cena vozovnice s popustom,

– način korekcije in povečanje cene,
– način plačila storitev,
– podatke o vozilih,
– dokazilo o lastništvu vozila oziroma po-

godbo o najemu vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih otrok).
5. Merila za izbor ponudnika:
– kakovost in organizacija ponujene sto-

ritve,
– ponujena izhodiščna cena,
– način korekcije in povečanja cene,
– reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
6. Pogodbe se bodo sklepale za obdob-

je od 1. 9. 1998 do 30. 6. 1999.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene naročniku do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, 2393 Črna na Ko-
roškem.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba – šolski prevozi
1998/99“ in z naslovom ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 6.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna
na Koroškem, Center 101.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije pri Jožici Ovnič – rav-
nateljici Osnovne šole Črna na Koroškem,
tel. 0602/38-111, oziroma Nadi Vačun –
tajnici občinske uprave, tel. 0602/38-106.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Črna na Koroškem

Ob-2944
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 Komunala, p.o., Mozirje,
kont. oseba Jože Kumer, Praprotnikova 36,
Mozirje, tel. 063/831-963, faks
063/832-533.

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

kiperska šasija s kratko kabino, pogon
4 × 2, moč motorja 150–220 KM, neto
nosilnosti ca. 8 t, s samonakladalnikom
dvižne sile min. 8 t, za kombinirani od-
voz kontejnerjev za odpadke ter cister-
ne za prebijanje, prečrpavanje in odvoz
fekalij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
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 19. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la, p.o., Mozirje, Praprotnikova 36, Mozirje,
prevzemnik tajništvo.
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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 19. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala, p.o., Mozirje, Praprotnikova 36,
Mozirje, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 6. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala,
p.o., Mozirje, kont. oseba tajništvo, tel.
063/831-963.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika ali
virman (predložiti potrjen izvod), na račun
št. 52810-601-20423, s pripisom “za raz-
pisno dokumentacijo“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Komunala, p.o., Mozirje,
Praprotnikova 36, Mozirje, kont. oseba Jo-
že Kumer, tel. 063/831-963.

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

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

čila: 29. 6. 1998.
Javno podjetje Komunala, p.o.,

Mozirje

Ob-2945
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Tol-
min, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela na občinskih cestah.

Vsebina del:
a) rekonstrukcija odseka ceste Slap–

Markaduc,
b) obnova odseka ceste Koritnica–

Rut,
c) ojačitev vozišča ceste Petrovo br-

do–Podporezen.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: rok

pričetka 10. 7. 1998, rok dokončanja: od-
visno od izbora ponudnikov, vendar pod a)
60 dni, pod b) in c) pa 10 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so določena z razpisno dokumen-
tacijo.

Naročnik si pridržuje pravico izbirati naj-
ugodnejšega izvajalca za vsak projekt pose-
bej.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Tolmin, Ul. pad-
lih borcev 1b, 5220 Tolmin, po pošti ali v
tajništvo Občine Tolmin.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo predmeta naročila.

6. Javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
1998 ob 13.15, v prostorih Oddelka za
okolje in prostor Občine Tolmin. Odpiranje
vodi Mrakič Ljubo, Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 1b, Tolmin, tel. 81-001, faks
81-155.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Tolmin do 20. 6.
1998, na Oddelku za okolje in prostor –
Ksenija Kikl, Ljubo Mrakič.

9. Kontaktni osebi za dodatne informa-
cije: Ksenija Kikl, Ljubo Mrakič.

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

Ponudba mora veljati 30 dni od odpira-
nja ponudb.

Občina Tolmin

Ob-2946
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 Dušan Zu-
pančič, Slovenska 35, Ljubljana, tel.
061/17-19-234, faks 061/215-516, soba
št. 234.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska oprema centralnega računalniške-
ga sistema:

– 11 strežnikov COMPAQ,
– dodatna strojna oprema za COM-

PAQ strežnike,
– programska oprema za strežnike.
Podrobna specifikacija predmeta javne-

ga naročila se nahaja v razpisni dokumenta-
ciji.

Kraj izpolnitve: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

32,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 50 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila in ostali pogoji so podrobno nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis
za centralni računalniški sistem”, na hrbtni
strani pa mora biti označeno ime in naslov
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 15. uri, v avli Banke Slovenije, Sloven-
ska 35, Ljubljana, 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 13. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 23. 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
št. 50100-611-0060015, sklicna številka:
27099.

10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Banka Slovenije

Ob-2947
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Kanal ob Soči objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal.

2. Predmet naročila: gradbena dela –
rekonstrukcija ceste L 5713 Kanal–Kal
nad Kanalom, na odseku od odcepa za
Avšje od Levpe (od km 6 + 850 do km 8
+ 900).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 29,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je
18. 8. 1998, rok dokončanja del je 22. 9.
1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference.

6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti na Občino Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5210 Kanal, ali osebno prinesejo
na tajništvo, v zaprtih kuvertah s pripisom na
vidnem mestu “Ne odpiraj – ponudba za
rekonstrukcijo ceste Kal nad Kanalom na
odseku odcep za Avšje–Levpa“, najkasneje
do 29. 6. 1998 do 9. ure. Na kuverti mora
biti naslov naročnika, na hrbtni strani pa
naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 6.
1998 ob 9.30, v sejni sobi Občine Kanal
ob Soči.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 10 dni od objave, na
Občini Kanal ob Soči, pri Nives Prijatelj,
vsak dan od 8. do 12. ure, proti plačilu
8.000 SIT na ŽR št. 52000-630-7022, s
pripisom “Rekonstrukcija ceste Kanal–Kal
nad Kanalom, odsek odcep za Avšje–Lev-
pa“.

Občina Kanal ob Soči
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Št. 32/98 Ob-2948
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Mestno gledališče
ljubljansko, Čopova 14, Ljubljana

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez
omejitev za dobavo opreme s področja

scenske razsvetljave
1. Naročnik je: Mestno gledališče ljub-

ljansko, Čopova 14, Ljubljana, kont. oseba
je Brane Šulc, tel. 1258-222, med 9. in
11. uro.

2. Predmet razpisa je:
A1. dobava 32 kosov reflektorjev s

plankonveksno lečo – komplet, moči
1000 W, 32 kosov obešalnih kljuk in 32
kosov varnostnih vrvic,

A2. dobava 6 kosov reflektorjev z ak-
sialnim položajem žarnice v t.i. par iz-
vedbi – komplet, moči 575 W,

– dobava 10 kosov reflektorjev z ak-
sialnim položajem žarnice v t.i. junior
izvedbi – komplet, moči 575 W,

A3. dobava 20 kosov reflektorjev s
plankonveksno lečo – komplet moči
650 W,

A4. dobava 10 kosov PAR 65 reflek-
torjev – komplet, moči 1000 W,

A5. dobava 8 kosov teleskopskih AI
– stojal, max. višine 320 cm ter 2 kosa
t.i. WIND – UP stojala max. višine 3,8 m
komplet s prečnim nosilcem. Obe stoja-
li morata biti opremljeni z adapterji, pri-
trditev reflektorjev z vijaki M 10,

A6. dobava 1 kosa naprave za težko
meglo (tudi DMX krmiljenje) – komplet s
priborom.

3. Orientacijska vrednost opreme vključ-
no s prometnim davkom za opremo znaša:

A1 – 2,600.000 SIT,
A2 – 900.000 SIT,
A3 – 600.000 SIT,
A4 – 60.000 SIT,
A5 – 600.000 SIT,
A6 – 1,300.000 SIT,
skupno ca. 6,060.000 SIT.
4. Predvideni rok za dobavo opreme je

15. julij 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta opreme,
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– garancija,
– servisiranje,
– rok dobave,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Mestno gledališče ljub-
ljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana, v taj-
ništvu gledališča.

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 po-
nudbe (od A1 do A6). Ponudbe, ki bodo
poslane ali dostavljene po preteku razpisa-
nega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte
vrnil pošiljatelju.

6. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
12. 6. 1998 ob 11. uri, v prostorih tajništva
gledališča. Odpiranje bo vodila predsedni-
ca komisije Marijana Jaklič Klanšek. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri od-
piranju ponudb, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni 19. 6. 1998.

8. Elementi, ki jih mora vsebovati po-
nudba (elementi razpisne dokumentacije):

– ime in točen naslov ponudnika,
– podatke o boniteti (max. 30 dni stari),
– podatke o registraciji podjetja,
– reference,
– cene po enoti in končno ceno, vključ-

no s prometnim davkom za opremo, vsak
predmet razpisa posebej,

– tehnično specifikacijo opreme,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok in zagotavljanje servisa

tudi po izteku garancije,
– jamstvo za kvalitetno dobavo opreme

in kvalitetno opravljena dela – izjava,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– način zavarovanja plačil.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 29. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 6. 1998.
Mestno gledališče ljubljansko, p.o.

Ob-2949
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Mar-
tin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivanjska oprema in

oprema za vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) rok dobave,
d) opcija ponudbe.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
prevzemnica Irena Škorjanc, Komenskega
12, Ljubljana, tel. 13-43-402, faks
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 navedbo predmeta naro-
čila: “bivanjska oprema“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 7 dni.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure po objavi, na Cen-
trali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje,
na podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki naka-
žejo na žiro račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do 9. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.

Ob-2950
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Ida
Kavčič, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: učila, učni pripo-

močki, projektna in učna oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) rok dobave,
d) opcija ponudbe.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
prevzemnica Irena Škorjanc, Komenskega
12, Ljubljana, tel. 13-43-402, faks
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 navedbo predmeta naro-
čila: “učna oprema“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 7 dni.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure po objavi, na Cen-
trali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje,
na podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki naka-
žejo na žiro račun št. 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do 9. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 6. 1998.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Ljubljana

Št. 112/98 Ob-2951
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

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

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa v Občini Šentilj za leto
1998

1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet javnega razpisa: izbira pro-
gramov za izvajanje nalog na področju
športa, ki se bodo sofinancirali v letu
1998.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Šentilj, pri referentu za družbene dejav-
nosti Jožetu Bračko (tel. 062/651-133),
od objave razpisa do preteka 10. delovnih
dni, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

4. Orientacijska vrednost za sofinancira-
nje je 5,700.000 SIT.

5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– ki imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šentilj,

– ki imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– ki imajo odločbo o registraciji društva.
5. V letu 1998 bomo (so)financirali pro-

grame po določbah pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju športnih programov v
Občini Šentilj, ki so tudi merila za izbor pro-
gramov.

7. Rok za oddajo programov z zahteva-
nimi podatki o izpolnjevanju pogojev je 15.
dan do 12. ure, po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za šport“, na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Gori-
cah. Na kuverti mora biti naslov naročnika
in ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka dostave ponudb
ob 12. uri, na sedežu Občine Šentilj.

9. Nepopolnih ponudb ne bomo obrav-
navali.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 30 dni po odpiranju
ponudb. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Šentilj

Ob-2953
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 omejitev
1. Ime oziroma sedež naročnika: Mini-

strstvo za šolstvo in šport RS, Župančičeva
6, Ljubljana, Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo RS, Slovenska 55, Ljubljana, Uni-
verza v Mariboru, Krekova 2, Maribor.

Pooblaščeni predstavnik naročnikov:
Protech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja
5/V, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
no-obrtniška dela, 1. etapa, na objektu Uni-
verzitetna stavba v Mariboru, Slomškov trg
15.

Navedba vsebine:
– gradbena dela,
– kleparska dela,
– ključavničarska dela,
– mizarska dela,
– predelne stene,
– steklarska dela,
– keramičarska dela,
– teracerska dela,
– parketarska dela,
– umetni kamen,
– naravni kamen,
– slikarska dela,
– stropne obloge,
– obnova stare fasade,
– steklene fasade.
3. Orientacijska vrednost vseh naročil:

528,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: julij 1998–marec

1999.
5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
5.1. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo za posamezno vrsto del do
vključno petega delovnega dne po objavi,
vsak delovnik med 8. in 12. uro, na sedežu
podjetja Protech, d.d., Ul. Vita Kraigherja
5, Maribor, pri Romani Goljat, tel.
062/23-00-185, faks 062/232-555.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo raz-
pisna knjiga in tehnične priloge za posa-
mezne vrste del. Cena razpisne knjige in
vsake posamezne tehnične priloge je 5.000
SIT. Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za
več posameznih del, lahko poleg tehničnih
prilog za posamezna dela, kupi samo eno
razpisno knjigo. Način plačila: virman, na
račun št. 51800-601-64451.

5.2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Ocenjevanje ponudb se bo vršilo ločeno
za posamezno vrsto de posebej po kriteri-
jih, navedenih in določenih v razpisni doku-
mentaciji. Predmet obravnave bodo samo
ponudbe ponudnikov, ki so uradno prevzeli
razpisno dokumentacijo.

5.3. Naročnik si pridržuje pravico, da
lahko zahteva v fazi analize ponudb dodatna
pojasnila in podatke. Prav tako si naročnik
pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja
likvidnostnih sredstev, sklene pogodbo z iz-
branim izvajalcem v višini razpoložljivih sred-
stev. Naročnik ni dolžan smatrati najcenej-
šega ponudnika za najugodnejšega.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. junija
1998, v veliki sejni sobi podjetja Protech,
d.d., Ul. Vita Kraigherja 5/V. nad., z začet-
kom ob 9. uri. Z vrstnim redom odpiranja
ponudb za posamezna dela bodo vsi po-
nudniki pismeno obveščeni do 25. junija
1998. Predstavniki ponudnikov morajo pri
javnem odpiranju ponudb imeti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 30 dneh od odpiranja ponudb.

Protech, d.d., Maribor

Ob-2954
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 Žalec, kont. oseba Tanja Raz-
boršek-Rehar, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 063/715-313, faks 063/716-311, so-
ba št. 52.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce kot prizidek k Osnovni šoli Šempeter
zajema izvedbo gradbenih, obrtniških,
instalacijskih del in zunanje ureditve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: začetek
10. 7. 1998, končanje 10. 12. 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 do 19. junija 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, tel.
063/715-313, faks 063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. junija
1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Žalec,
odpiranje vodi Tanja Razboršek-Rehar, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. junija 1998.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
kont. oseba Milka Štrukelj, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, soba št. 53, II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 10. junija 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristojbi-
na za razpis – telovadnica Šempeter, na ŽR
50750-630-10238, proračun Občine Žalec.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Osnovna šola Šempeter, Ivica Čretnik, Šem-
peter, tel. 063/701-105, faks 063/702-232.

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

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

čila: 3. 7. 1998.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da iz

objektivnih razlogov, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, ne sklene pogodbe z iz-
branim ponudnikom.

Ob-2955
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 Žalec, kont. oseba Tanja Raz-
boršek-Rehar, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 063/715-313, faks 063/716-311, so-
ba št. 51.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija podstreš-
ja na Podružnični osnovni šoli Letuš za-
jema izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: začetek
6. 7. 1998, končanje 30. 9. 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 do 18. junija 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, tel.
063/715-313, faks 063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. junija
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Žalec,
odpiranje vodi Tanja Razboršek-Rehar, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, sejna soba.

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

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

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

dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
kont. oseba Milka Štrukelj, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, soba št. 53, II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristoj-
bina za razpis – POŠ Letuš, na ŽR
50750-630-10238, proračun Občine Ža-
lec.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Savinjaprojekt Žalec, Novo Celje 9, Ža-
lec, tel. 063/717-123, faks 063/715-593.

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

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

čila: 26. 6. 1998.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da iz

objektivnih razlogov, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, ne sklene pogodbe z iz-
branim ponudnikom.

Ob-2956
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 Žalec, kont. oseba Milka Štru-
kelj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 53.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov šoloobveznih otrok v Občini Žalec
za šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
77,000.000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: začetek
1. 9. 1998, končanje 30. 6. 1999.

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 do 16. junija 1998 do 11. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, tel.
063/715-313, faks 063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za šolski
prevoz – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter z na-
vedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. junija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec,
odpiranje vodi Milka Štrukelj, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, kont.

oseba Dragica Breznikar, Ul. Savinjske čete
5, Žalec, soba št. 52, II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 6.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristojbi-
na za razpis – šolski prevozi, na ŽR
50750-630-10238, proračun Občine Žalec.

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

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

čila: 30. 6. 1998.

Ob-2957
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 Žalec, kont. oseba Milka Štrukelj, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, soba št. 53.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko-vzdrže-
valna dela na področju šolstva in pred-
šolske vzgoje:

a) slikopleskarska dela na OŠ Pre-
bold, Petrovče, Braslovče, I. in II. osnov-
na šola Žalec, VVZ Žalec,

b) zamenjava oken na OŠ Šempeter,
Petrovče, Griže,

c) obnova sanitarij na OŠ Polzela, Gri-
že, I. osnovna šola Žalec, VVZ Žalec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,200.000 SIT:

a) 7,600.000 SIT,
b) 9,200.000 SIT,
c) 7,400.000 SIT.
4. Začetek in dokončanje del: začetek

6. 7. 1998, končanje 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 17. junija 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gos-
podarske in negospodarske dejavnosti, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, tel.
063/715-313, faks 063/716-311.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec,
odpiranje vodi Milka Štrukelj, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
kont. oseba Milka Štrukelj, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, soba št. 53, II. nadstropje.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 10. junija 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: nakazilo z oznako pristoj-
bina za razpis, na ŽR 50750-630-10238,
proračun Občine Žalec.

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

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

čila: 30. 6. 1998.
Občina Žalec

Št. 319/98 Ob-2898
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
Zlata Trškan, inž., Zaloška 7, Ljubljana, tel.
061/312-253, faks 061/1322-190.

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

ga materiala in delovnih sredstev:

Zap. št. Naziv artikla Količina Pakirano Dimenzija

1. Akrilcolor 1000 kg 25 kg
500 kg 1 kg

2. Apno cement 300 kg 30 kg
3. Bencin čistilni 40 l 1 l
4. Bronza 60 kg 1 kg
5. Čopiči – različni 75 kos 1 cm

75 kos 2 cm
75 kos 4 cm
75 kos 8 cm

6. Dipi barva 30 kos 1 kg
7. Gurtna za okno 400 m
8. Jupol 5000 kg 25 kg
9. Jubolin kit 480 kg 30 kg
10. Kit silikonski 400 kos
11. Kit za avto 15 kg 1 kg
12. Kit za lopatico Unicol 30 kg 1 kg
13. Kit steklarski 200 kg 1 kg
14. Lopatica pleskarska 20 kos 4 cm

20 kos 6 cm
20 kos 8 cm
20 kos 10 cm

15. Lepilo cianokol 40 kos
16. Lepilo donipoks 15 kos
17. Lepilo pascofiks 200 kos
18. Lepilo neostik – tuba 80 kos
19. Lepilo jubolin neostik 200 kg 1 kg
20. Mavec 500 kg 1 kg
21. Minij nitro 50 kg 1 kg
22. Mreža za valčke 5 kos
23. Noži olfa 40 kos
24. Pluta navadna 100 m2

25. Pluta plastificirana 50 m2

26. Porpen 50 kos
27. Pištola na zrak 10 kos
28. Pištola za silikon kit 10 kos
29. Razredčilo – nitro 400 l 1 l

– sintol 300 l 1 l
– unikol 300 l 1 l

30. Sadolins – beltop 150 l 1 l
31. Sintol beli lak emajl 1000 kg 1 kg

500 kg 1 kg
32. Smirkov papir – različen 150 kos
33. Tapete dekor 150 m rola
34. Valčki pleskarski 10 kos 10 cm

20 kos 20 cm

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Komercialni sektor Kli-
ničnega centra v Ljubljani, prevzemnik taj-
ništvo Komercialnega sektorja, Poljanski na-
sip 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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi Zlata Trškan, inž., Za-
loška 7, , seminar II, Ljubljana.

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: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, kont. oseba Kar-
men P. Tršelič, v.u.d., Poljanski nasip 58,
Ljubljana, tel. 061/1748-122, faks
061/1748-254, soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, od 9. do 12.
ure, vsak delovni dan.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, Tehnično
vzdrževalna služba, kont. oseba Zlata Trš-
kan, inž., Zaloška 7, Ljubljana, tel.
061/312-253, faks 061/1322-190.

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

Ponudba mora veljati do 25. avgusta
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. julij 1998.

Št. 319/98 Ob-2899
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
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška 2, Ljublja-
na, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

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

delki:
Mleko:
– sveže pasterizirano mleko:

– box 15/1 do 1,6% ml. maščobe:
200.000 l,

– TR 1/1 do 1,6% ml. maščobe:
60.000 l;

– kratkotrajno sterilizirano mleko:
– TR 1/5 do 1,6% ml. maščobe:

30.000 kom,
– TR do 1,6 ml. maščobe: 30.000

kom.
Mlečki izdelki:
– jogurt:

– navadni čvrsti »lonček« do 1,6% m.
m., do 180 g: 300.000 kom,

– navadni tekoči »lonček« ali TP do
1,6% m. m., od 180 g do 250 g: 25.000
kom,

– sadni »lonček« ali TP do 3,2% m.
m., do 180 g: 30.000 kom,

– sadni brez saharoze »lonček« ali TP
do 1,6% m. m., do 180 g: 60.000 kom.

Mlečni napitki – različni okusi TP 0,2 l,
do 1% m. m.: 10.000 kom.

Fermentirana mleka »lonček« ali TP do
1,6% m. m., od 150 do 180 g: 30.000
kom.

Smetana:
– kisla do 20% m. m., 180 g: 25.000

kom,
– sladka do 35% m. m., 1 l, 1/4 l: 1.000 l.
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Skuta do 10% maščobe v s. s.:
– rinfuza 5/l: 4.000 kg,
– lonček 500 g: 500 kom.
Skuta do 30% maščobe v s. s.:
– lonček 50 g: 20.000 kom.
Sirni namaz (smetanov, zelenjavni, sad-

ni) 50 g: 36.000 kom.
Sir:
– topljeni 50 g, do 30% maščobe v s. s.:

25.000 kom,
– topljeni v. p. 20 g, do 30% maščobe v

s. s.: 10.000 kom,
– kilogramski, do 35% maščobe v s. s.:

1.000 kg,
– sir v. p. 50 g, do 35% maščobe v s. s.:

2.000 kg.
Maslo 15 g: 2.000 kg

250 g: 1.000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila:

49,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, prevzemnik tajništvo Ko-
mercialnega 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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška 7 (gl. stavba KC) – predavalni-
ca IV, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, kont. oseba Kar-
men P. Tršelič, v.u.d., (vsak dan od 9. do
12. ure), Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/1748-122, faks 061/1748-254, so-
ba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška 2, Ljublja-
na, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

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

Ponudba mora veljati do 13. septembra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. julij 1998.

Klinični center Ljubljana

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 3226 Ob-3103

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
nabavo strokovne literature za obdobje 12
mesecev, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 39, z dne 22. 5. 1998; Ob- 2631, se v
10. točki postopek izbire izvajalca: druga
alinea pravilno glasi: Ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 1998 in četrta alinega:
Predvideni datum objave dodelitve naročila:
30. 9. 1998.

Univerzitetna knjižnica Maribor

Št. 2511-08-131-10 Ob-3105
Ker je Ministrstvo za okolje in prostor po

zaključku javnega razpisa za izbiro izvajal-
cev s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti, objavljenem v Uradnem listu Republike
Slovenije – Uradne objave, št. 33/98 z dne
24. 4. 1998, za izdelavo projektne doku-
mentacije in izvajanje strokovnega nad-
zorstva nad gradnjo novih in nadomestnih
objektov in pri rekonstrukciji objektov, ki jih
je prizadejal potres 12. 4. 1998, ugotovilo,
da število projektivnih podjetij, ki jim je bila
s sklepom št.
020-102/98-0104/04/02/01 z dne 20.
5. 1998 priznana sposobnost oziroma da
število projektantskih skupin, ne zadošča,
Ministrstvo za okolje in prostor pa tudi ugo-
tavlja, da je treba za zagotovitev izvajanja
inženirskih storitev in vseh drugih del, ki jih
bo opravljala Državna tehnična pisarna v zve-
zi s popotresno obnovo Posočja, pridobiti
tudi usposobljenje izvajalca gradbenih, in-
štalacijskih in zaključnih (obrtnih) gradbenih
del in proizvajalce betona in drugih gradbe-
nih proizvodov, ki se jih bo potrebovalo pri
gradnji novih, nadomestnih in rekonstruira-
nih objektov oziroma njihovih konstrukcij,
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

ponovitev javnega razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Predmet razpisa:
1. ugotavljanje sposobnosti projektivnih

podjetij za izdelavo projektne dokumentaci-
je in za izvajanje strokovnega nadzorstva
nad gradnjo novih in nadomestnih objektov
in pri rekonstrukciji objektov, ki jih je priza-
dejal potres 12. 4. 1998.

2. ugotavljanje sposobnosti izvajalskih
(gradbenih) podjetij za izvedbo gradbenih,
inštalacijskih in zaključnih (obrtnih) gradbe-
nih del pri gradnji novih in nadomestnih ob-
jektov in pri rekonstrukciji objektov, ki jih je
prizadejal potres 12. 4. 1998 in za izvajanje

strokovnega nadzorstva nad takšnimi objek-
ti, in

3. ugotavljanje sposobnosti proizvajalcev
betona in drugih gradbenih proizvodov, ki
se jih bo potrebovalo pri gradnji novih in
nadomestnih objektov in pri rekonstrukcijah
objektov, ki jih je prizadejal potres 12. 4.
1998, zlasti pri njihovih nosilnih konstrukci-
jah.

II. Upravičenci do prijave:
1. na razpis iz 1. točke prejšnjega po-

glavja se lahko prijavijo vse gosopdarske
družbe in samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki izpolnjujejo z zakonom o graditvi ob-
jektov predpisane pogoje za projektivno
podjetje (25., 26. in 26.a člen ZGO), so
sposobni oblikovati najmanj eno projektant-
sko skupino za izdelovanje načrtov arhitek-
ture, načrte gradbenih konstrukcij, načrte
strojnih inštalacij in načrte električnih inšta-
lacij in se niso prijavili na javni razpis, ki je bil
objavljen v Uradnem listu Republike Slove-
nije – Uradne objave, št. 33/98,

2. na razpis iz 2. točke prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo vse gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki izpolnjujejo z zakonom o graditvi ob-
jektov predpisane pogoje za izvajalsko pod-
jetje (prvi odstavek 49. člena ZGO),

3. na razpis iz 3. točke prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo vse gospodarske
družbe, ki so registrirane za proizvodnjo
gradbenih proizvodov oziroma betona in be-
tonskih izdelkov, ki proizvajajo beton in so
registrirane za njegovo trženje, ki razpola-
gajo z ustreznim kamnolomom, iz katerega
pridobivajo ustrezne kamnine za proizvod-
njo betona in imajo za to izkoriščanje še
veljavno koncesijo in ta kamnolom leži v ne
večji oddaljenosti kot 5 km od potresnega
območja, ki razpolagajo z ustreznim postro-
jenjem in sredstvi za distribucijo betona in iz
betona izdelanih gradbenih proizvodov in ki
izpolnjuje druge, z zakonom predpisane po-
goje za opravljanje navedenih dejavnosti.

III. Pogoji za priznanje sposobnosti:
1. izpolnjevanje pogojev za priznanje

sposobnosti upravičencev iz 1. točke prejš-
njega poglavja se bo ugotavljalo na način,
določen s 5. točko prejšnjega javnega raz-
pisa, objavljenega v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije – Uradne objave, št. 33/98 in
kar morajo ponudniki predložiti v ponudbeni
dokumnetaciji,

2. izpolnjevanje pogojev za priznanje
sposobnosti upravičencev iz 2. točke prej-
šnejga poglavja se bo ugotavljala na podlagi
izpiskov iz registrskih sodišč in referenc,
kar morajo ponudniki predložiti v ponudbeni
dokumentaciji,

3. izpolnjevanje pogojev za priznanje
sposobnosti upravičencev iz 3. točke prejš-
njega poglavja se bo ugotavljala na podlagi
izpiskov iz registrskih sodišč, odločb pri-
stojnih upravnih organov oziroma drugih do-
kazil, da obstaja veljavna koncesija za izko-
riščanje kamnin in na podlagi referenc, ki jih
ponudniki morajo predložiti v ponudbeni do-
kumentaciji.

IV. Ponudbena dokumentacija:
1. ponudbeniki morajo ponudbo poslati

v zapečateni kuverti, na kateri mora biti po
vrsti jasno označeno: “Ponudba za popotre-
sno obnovo – ne odpiraj”, na kateri del raz-
pisa se ponudnik prijavlja (navedba pred-
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meta ponudbe), ime in naslov ponudnika ter
številka objave tega javnega razpisa v Urad-
nem listu RS,

2. posamezen ponudnik lahko ponudi
eno, dve ali pa vse tri dejavnosti iz prejšnjih
točk.

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

1. na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje iz II. po-
glavja tega razpisa,

2. upoštevane bodo le ponudbe, ki bo-
do v zapečatenih ovojnicah in v obliki, dolo-
čeni v prejšnjem poglavju, predložene naj-
pozneje do ponedeljka, 8. junija 1998 do
10. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, prev-
zemnici Mani Šefran ali Majda Špendal v
vložišču Ministrstva za okolje in prostor, tel.
1787-320 ali 1787-321, II. nadstropje. Po-
nudbe, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
oddane s povratnico.

3. iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike iz prejšnje točke in ki bi ponudile le
del posamezne točke od razpisanih storitev
iz II. poglavja tega razpisa,

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

VI. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb:

1. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
10. junija 1998 ob 10. uri na naslovu Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48,
Ljubljana, v veliki sejni sobi, II. nadstropje.

2. Javno odpiranje ponudb vodi Tomaž
Marijan Jeglič, predsednik ocenjevalne ko-
misije, tel. 1787-397, faks 1787-357.

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

1. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najpozneje do petka, 12. junija 1998.

2. Sposobnost za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa, bo priznana za
dobo 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja
do zaključa izvajanja ukrepov za odpravo
posledic potresa.

VIII. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska c. 48, Ljubljana, kontaktna oseba:
Ana Sodnik, Dunajska c. 48, Ljubljana, tel.
1787-336, faks 1787-422, soba št. 12/II.,
nadstr., cc: Mail.PO_MOP.

IX. Drugi pogoji: določeni s predhodnim
javnim razpisom za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, Uradne objave,
št. 33/98 z dne 24. 4. 1998, za izdelavo
projektne dokumentacije in izvajanje stro-
kovnega nadzorstva nad gradnjo novih in
nadomestnih objektov in pri rekonstrukciji
objektov, ki jih je prizadejal potres 12. 4.
1998, ostanejo nespremenjeni, kolikor ni s
tem razpisom za posamezne primere dolo-
čeno drugače.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-2867A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-
čeva 18, Celje, kont. oseba Alenka Štor-
man, dr. med., tel. 063/42-51-201, faks
063/42-51-115, e-mail Irena Ivacic-
@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: laboratorij-
ski in potrošni material.

Navedba vsebine:
1. dehidrirane podloge, dodatki in ke-

mikalije,
2. diski in trakovi za testiranje občut-

ljivosti za antibiotike,
3. testi za identifikacijo bakterij,
4. serološki testi,
5. serološki testi vezani na aparat VI-

DAS,
6. laboratorijski material razno,
7. pomožni zdravstveni.
3. Orientacijska vrednost naročila:

69,420.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
15. 7. 1998, zaključek 14. 7. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazila, ki jih mora predložiti ponudnik, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

vložene najkasneje do 19. 6. 1998 do 13.
ure na naslov: Zavod za zdravstveno varsvo
Celje, prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipav-
čeva 18, 3000 Celje, tel. 063/42-510, faks
063/42-51-115.

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 22. 6. 1998
ob 9. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Iva-
čič Štraus.

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 var-
stvo Celje, Irena Ivačič Štraus.

Razpisna dokumnetacija je na razpolago
od 29. 5. 1998 do 15. 6. 1998.

Način plačila: 5.000 SIT, gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Ce-
lje ali na žiro račun št. 50700-603-31733.

12. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo pri Alenki Štorman, dr. med., tel.
063/442-246, Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje.

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

Ponudba mora veljati do 15. 7. 1998.

Ob-2867B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-
čeva 18, Celje, kont. oseba Irena Ivačič
Štraus, tel. 063/42-51-201, faks
063/42-51-115, e-mail Irena Ivacic-
@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: pisarniški
material.

Navedba vsebine:
1. tiskovine in obrazci
2. ostali pisarniški material.
3. Orientacijska vrednsot naročila:

10,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
15. 7. 1998, zaključek 14. 7. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazila, ki jih mora predložiti ponudnik, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumenetaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

vložene najkasneje do 19. 6. 1998 do 13.
ure na naslov: Zavod za zdravstveno varsvo
Celje, prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipav-
čeva 18, 3000 Celje, tel. 063/42-510, faks
063/42-51-115.

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 22. 6. 1998
ob 8. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Iva-
čič Štraus.

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 var-
stvo Celje, Irena Ivačič Štraus.

Razpisna dokumnetacija je na razpolago
od 29. 5. 1998 do 15. 6. 1998.

Način plačila: 3.000 SIT, gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo Ce-
lje ali na žiro račun št. 50700-603-31733.

12. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 11. točko in
Nevenka Rahten, Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje.

13. Postopek izbire izvajalca: javni za iz-
biro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 15. 7. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
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Št. 1/5-816/98 Ob-2847
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

ugotavaljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnikov: Univerza v

Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za grad-
beništvo in Fakulteta za strojništvo (v nada-
ljevanju TF), Smetanova ul. 17, Maribor.

2. Predmet naročila: nabava strokov-
ne literature.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 30 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure, prevzemnica Metka
Brkan, prof. angl. in fran., vodja knjižnice
TF.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 12. uri na naslovu naročnikov dekanat
FKKT,D2-401, Smetanova ul. 17, Maribor.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago do vključno 15. 6. 1998 do
12. ure za 5.000 SIT v knjižnici TF pri Metki
Brkan, Smetanova ul. 17, A-003.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun FKKT št. 51800-609-1055 – za razpi-
sno dokumentacijo FKKT.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Metki Brkan, tel. 062/220-7017.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Št. 1/5-816/98 Ob-2848
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

ugotavaljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnikov: Univerza v

Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za grad-
beništvo in Fakulteta za strojništvo (v nada-
ljevanju TF), Smetanova ul. 17, Maribor.

2. Predmet naročila: čiščenje prosto-
rov TE na Smetanovi ul. 17.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: storitev čiščenja za ob-
dobje 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 30 dneh po ob-
javi razpisa do 12. ure,prevzemnik mag.
Franc Purkeljc, tajnik FKKT.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 12. uri na naslovu naročnikov dekanat
FKKT,D2-401, Smetanova ul. 17, Maribor.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago do vključno 15. 6. 1998 do
12. ure za 5.000 SIT v dekanatu FKKT pri
mag. Francu Purkeljcu, Smetanova ul. 17,
D2-401.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun FKKT št. 51800-609-1055 – za razpi-
sno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Francu Purkeljcu, tel.
062/2294-405.

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

Št. 1/5-816/98 Ob-2849
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

ugotavaljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnikov: Univerza v

Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za grad-
beništvo in Fakulteta za strojništvo (v nada-
ljevanju TF), Smetanova ul. 17, Maribor.

2. Predmet naročila: nabava pisar-
niškega materiala za obdobje 12 mese-
cev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: dobava blaga za obdob-
je 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in drugi kriteriji, določe-
ni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 30 dneh po ob-

javi razpisa do 12. ure, prevzemnik mag.
Franc Purkeljc, tajnik FKKT.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 12. uri na naslovu naročnikov dekanat
FKKT,D2-401, Smetanova ul. 17, Maribor.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago do vključno 15. 6. 1998 do
12. ure za 5.000 SIT v dekanatu FKKT pri
mag. Francu Purkeljcu, Smetanova ul. 17,
D2-401.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-
čun FKKT št. 51800-609-1055 – za razpi-
sno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri mag. Francu Purkeljcu, tel.
062/2294-405.

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

Univerza v Mariboru
FERI, FG, FKKT in FS

Zbiranje predlogov

Ob-2901
DARS, Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji, d.d., v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije in strokovnimi društvi,
razpisuje v skladu s 57.–60. členom zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

zbiranje predlogov
za pridobitev natečajnih rešitev za

most čez Muro
Natečaja se lahko udeležijo:
– Vse fizične in pravne osebe, ki izpol-

njujejo zahteve v skladu z vrsto in vsebin-
skim obsegom natečaja in na dan razpisa
stalno bivajo oziroma imajo poslovni sedež
v Republiki Sloveniji. Pri avtorskih skupinah
mora biti do udeležbe upravičen vsak posa-
mezen avtor, pri pravnih osebah pa morajo
zahteve za fizične osebe, izpolnjevati vsi
vodje natečajnega projekta.

– Vsi, ki izpolnjujejo zahteve po interdis-
ciplinirani ustreznosti sestave ekipe za iz-
vedbo natečajnega dela.

– V ekipi za izdelavo natečajnega pro-
jekta je obvezna udeležba projektanta kon-
strukterja z izkušnjami in referencami pri iz-
delavi podobnih premostitvenih objektov in
arhitekta oblikovalca. Vodja izdelave nate-
čajnega projekta mora biti projektant kon-
strukter (dipl. inž. gradb.) z izkušnjami in
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referencami pri izdelavi podobnih premosti-
tvenih objektih.

Prijava
Vsi, ki želijo sodelovati na natečaju, se

morajo v roku 7 dni od dne objave v Urad-
nem listu RS in dnevnem časopisu, pisno
prijaviti na naslov: Družba za državne ceste,
Tržaška 19a, Oddelek za razpise in pripra-
vo pogodb, soba 104, 1000 Ljubljana (tel.
061/178-8300, 178-8335, faks
061/178-8332.

Razpisno gradivo dobijo interesenti v ro-
ku 3 do 7 dni od poteka roka prijave nepo-
sredno na naslovu: Družba za državne ce-
ste, Tržaška 19a, Oddelek za razpise in
pripravo pogodb, soba 104, 1000 Ljublja-
na (tel. 061/178-8300, 178-8335, faks
061/178-8332), ob istočasnem posredo-
vanju kopije potrdila o vplačilu zneska za
natečajno dokumentacijo v višini 50.000 SIT
na račun Družbe za državne ceste, št.
50105-601-13838, z označbo »Natečaj za
most čez reko Muro«.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov je
45 dni od poteka roka oddaje odgovorov na
vprašanja oziroma 81. dan od objave v Urad-
nem listu RS, in sicer do 12. ure.

Nagrade
V primeru, da razpisovalec prejme vsaj

dvakrat toliko del, kot je predvidenih nagrad,
razpisovalec lahko podeli najboljšim trem na-
tečajnim rešitvam, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje, naslednje nagrade:

1. nagrada – 4,000.000 SIT,
2. nagrada – 3,000.000 SIT,
3. nagrada – 2,000.000 SIT.
Naročnik ni dolžan poveriti izdelave na-

daljnje dokumentacije prvo nagrajenemu ali
več nagrajencem po zaključku natečaja, ker
bo končna odločitev o projektu za realizaci-
jo znana na podlagi pridobitev ponudb izva-
jalcev gradbenih del.

Kolikor pa bi naročnik uporabil neko na-
tečajno delo ali njegov del, ne da bi bila
natečajnemu udeležencu podeljena na-
grada ali poverjena nadaljna obdelava, se
natečajnemu udeležencu odobri ustrezno
odškodninsko plačilo.

S podelitvijo nagrad in odškodninskih
plačil ter razstavo natečajnih del je natečaj
za natečajne udeležence zaključen.

Naročnik si, ob pomoči komisije za oce-
no natečajnih del, ob podelitvi odgovarjajo-
čega plačila natečajnemu/im udeležen-
cu/em, pridržuje pravico zahtevati dodela-
vo enega ali več natečajnih del do faze pro-
jekta za razpis. Avtor/ji tega/teh del/a so
dolžni v svojo natečajno rešitev vključiti ele-
mente/dele rešitev iz drugih prispelih nate-
čajnih del po oceni naročnika in ocenjeval-
ne komisije.

Avtor natečajnega dela, ki bo služil za
osnovo projektu, ki se bo realiziral, je dol-
žan sodelovati na strani izvajalca gradbenih
del pri vseh nadaljnjih fazah realizacije (iz-
delava projekta in izgradnje).

Ocenjevalna komisija:
Predsednik: doc. dr. Janez Reflak, dipl.

inž. gradb., predstavnik IZS
Člani:
Anton Brodnjak, dipl. inž. gradb. – na-

mestnik predsednika,
prof. dr. Milenko Pržulj, dipl. inž. gradb.
prof. dr. Franc Cafnik, dipl. inž. gradb.,

predstavnik IZS

Jože Klenovšek, dipl. inž. gradb.
prof. Dušan Ogrin, dipl. inž. agr., pred-

stavnik IZS – DKAS
mag. Tomaž Kancler, dipl. inž. arh.,

predstavnik IZS – ZDAS
mag. Miran Gajšek, dia., predstavnik IZS

– DUPPS
Janez Nered, dipl. inž. grad., predstav-

nik IZS
Oskrbnik natečaja: Bogdan Vrezner,

dipl. inž. gradb., DDC – Družba za državne
ceste, Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559.

DARS, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-3053
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP EGS – r.i. d.d.,MB in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korin-
tik, dipl. inž., Vetrinjska ulica 2, Maribor, tel.
062/22-00-693, faks 062/22-11-89, soba
št. 503, e-mail joze.koritnik@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: 1. študija:  Analiza

upliva staranja elementa v EES Sloveni-
ja na razvoj proizvodno prenosnega sis-
tema.

Študija: Raziskava nevarnosti feroreso-
nance na objektih v EES-u v Sloveniji, vred-
nost naročila: 11,000.000 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih: rok izdelave: 10 mese-
cev.

Možna proizvodnja moči in energije v
hidroelektrarnah za dolgoročno planiranje
obratovanja v EES, vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavni rok: rok izdelave 10 mesecev.

Študija: zagotavljanje kakovosti mineral-
nih izolacijskih, mazalnih in hidravličnih olj
za elektroenergetske postroje, vrednost na-
ročila: 9,000.000 SIT.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavanih rokih: rok izdelave: 10 mese-
cev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek
1998 in/ali zaključek 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 16. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: JP EGS – razvoj in inže-
niring, d.d., prevzemnik Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, tel.
062/22-00-693 faks 062/22-11-89, soba
št. 503, e-mail joze.koritnik@egs-ri.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP EGS r.i. d.d.,
odpiranje vodi mag. Andrej Tiršek, dipl inž.,
Vetrinjska 2, Maribor, tel. 062/215-820,
faks 062/22-11-89, soba št. 425/IV, e-mail
andrej.tirsek@egs-ri.si.

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP EGS – razvoj in inženi-
ring, d.d., kont. oseba Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska ulica 2, Maribor, tel.
062/22-00-693, faks 062/22-11-89, so-
ba št. 503, e-mail joze.koritnik@egs-ri.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, pri APP Mari-
bor, na račun številka: 51800-601-50300.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
JP EGS – razvoj in inženiring, d.d.,

Maribor
JP ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana

Sklepi po 42. členu

Ob-3061
Medicinska fakulteta Univerze v Ljublja-

ni, Inštitut za fiziologijo, Zaloška 4, Ljublja-
na, objavlja, da je na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro dobavitelja za nabavo opreme tj.
nabavo sistema na neinvazivno ocenjevanje
mikrocirkulacije (Ur. l. RS, št. 24 z dne 27.
3. 1998, Ob-1322) bila izbrana firma Peri-
med AB, SE-175 Järafäla, Švedska.

Ob-2903A
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 Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: krpanje z vročo as-

faltno maso za območje AC baz Postoj-
na, Ljubljana in Hrušica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
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-1241Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-2903B
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 Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na

avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, od-
sek 54.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 20. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba ponudnika SCT, d.d.,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 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. 22 z dne 20. 3. 1998,
Ob-1241E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-2903C
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 Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na

avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, od-
sek 55 in 655.

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 20. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba ponudnika Cestno pod-
jetje Ljubljana, je v skladu z razpisnimi po-
goji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
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-1241D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-2904
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Fakulteta za kmetijstvo, kont. oseba An-
drej Sušek, Vrbanska ulica 30, Maribor, tel.
062/229-60-30, faks 062/229-60-71.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rastlinja-
ka na UKC Pohorski dvor, k.o., Pivola,
Hoče pri Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 12.
1997 in/ali zaključek 30. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zahteve fakultete in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 11.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Projekt MR
inženiring, d.d., Svetozarevska 10, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 36,353.125 SIT, najvišja cena:
45,143.960 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. 67 z dne 30. 10.
1997, Ob-4656.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 12. 1997.

Projekt MR inženiring, d.d., Maribor

Št. 8120/1998/838 Ob-2905
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
Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-56, 174-24-41, faks
061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gradbenih in obrtniških del za zamenja-
vo VN opreme v 110 kV stikališču v RTP
220/110/35 kV Kleče – II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 38,000.000
SIT, 27. 3. 1998.

4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, ki so bila navedena v razpisni

dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 45,386.531 SIT, najvišja cena:
53,208.665,70 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. 24 z dne 27. 3. 1998;
Ob-1420.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Št. 8174/1998/836 Ob-2906
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
Ciril Bogataj, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-35, faks 061/174-24-32.

2. Predmet javnega naročila: demonta-
ža in rušenje obstoječega daljnovoda
ter gradbena dela na daljnovodu, mon-
taža jeklenih konstrukcij in elektromon-
tažna dela z montažo OPGW za DV 2 ×
110 kV Selce–Laško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev: za-
četek: julij 1998, zaključek: oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna po-
nudbena cena, reference ponudnika, rok
plačila, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 79,392.909,39 SIT, najvišja cena:
96,176.091,07 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998;
Ob-723.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 5. 1998.

Ob-2907
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
Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-24-56, 174-24-41, faks
061/174-24-42.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
elektromontažnih del za zamenjavo VN
opreme v 110 kV stikališču v RTP
220/110/35 kV Kleče – II. etapa.

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

4. Rok izvedbe: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, ki so bila navedena v razpisni

dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 12,175.719,61 SIT, najvišja cena:
18,643.000 SIT, soba št. 40/IV.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998;
Ob-1419.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 40310/0015/98 0700 10 Ob-2908
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/22-01-315, faks
062/22-01-293, soba št. 343.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
PVC oken na objektih vrtca in osnovnih
šol na območju Mestne občine Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 23,300.000 SIT,
objava v petek, 3. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 25. 6.
1998 in/ali zaključek 20. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 19,332.644 SIT, najvišja cena:
23.337.571 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. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1864.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Št. 40310/0019/98 0700 10 Ob-2909
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 Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Adela Erker, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-315, faks
062/2201-293, soba št. 343.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij:
a) Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčiče-

va,
b) OŠ Ivana Cankarja, podružnica Košaki,
c) OŠ Angela Besednjaka.
3. Orientacijska vrednost naročila in pred-

videni čas objave razpisa:
Ad a) 2,200.000 SIT,
Ad b) 3,250.000 SIT,
Ad c) 4,400.000 SIT,
skupaj 9,850.000 SIT, objava v petek, 3.

10. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca, začetek 25. 6.
1998 in/ali zaključek 20. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4,
a) najnižja cena: 1,738.375 SIT, najvišja

cena: 2,175.386 SIT,
b) najnižja cena: 3,878.187 SIT, najviš-

ja cena: 4,997.542 SIT,
c) najnižja cena: 4,815.555 SIT, najviš-

ja cena: 5,672.918 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. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1862.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Št. 40310/0020/98 0700 10 Ob-2910
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/2201-315, faks
062/2201-293, soba št. 343.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova fasade na
objektu OŠ bratov Polančičev.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 15,000.000
SIT, objava v petek, 3. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 25. 6.
1998 in/ali zaključek 20. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 15,422.891 SIT, najvišja cena:
18,489.870 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. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1863.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti
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Ob-2911
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: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova ce-
sta 38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo krajevnega kabelskega
omrežja ATC Sp. Duplek smer Korena.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 6.
1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, Ma-
ribor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 8,277.989 SIT, najvišja cena:
14,862.084 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. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1837.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Št. 13/572 Ob-2912
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, kont. oseba Boris Gabrič, tel.
064/373-135.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
izdelava tlaka v telovadnici OŠ Simon
Jenko v Kranju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: po dogovoru in termin-
skem planu III. kvartal leta 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih

delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.

1998 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine
Kranj, v sobi št. 9, Slovenski trg 1.

Na razpis je prispelo 5 veljavnih ponudb,
najnižja cena ponudbe: 9,519.956,28 SIT,
najvišja cena ponudbe: 12,164.187,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-1961.

Mestna občina Kranj

Ob-3022A
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: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks
061/1891-841.

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

kartografskih podlag za potrebe prika-
za turističnih vsebin.

Kraj izpolnitve: sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: en mesec po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Odločujoča merila so bila: cena, ustrez-
nost vsebine, ponudbe in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 13. uri, na sedežu naročnika.

Na razpis so prispele tri ponudbe.
Najnižja cena: 2,000.000 SIT, najvišja

cena: 4,950.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Objava razpisa v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 10. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-3022B
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: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks
061/1891-841.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk turističnega

prospekta zdravilišča.
Kraj izpolnitve: sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: en mesec po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Odločujoča merila so bila: cena, roki in
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 11. uri, na sedežu naročnika.

Na razpis je prispelo 14 ponudb.
Najnižja cena: 7,082.000 SIT, najvišja

cena: 11,280.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Objava razpisa v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 10. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-3022C
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: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/1891-847, faks
061/1891-841.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk turističnega

prospekta gore in jezera.
Kraj izpolnitve: sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: en mesec po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Odločujoča merila so bila: cena, roki in
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 9. uri, na sedežu naročnika.

Na razpis je prispelo 14 ponudb.
Najnižja cena: 6,300.000 SIT, najvišja

cena: 9,870.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Objava razpisa v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 10. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Center za promocijo
turizma Slovenije

Ob-3023
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: Vrtec Koper, kont. oseba Klara Franca,
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Kettejeva 13, Koper, tel. 066/276-244,
faks 066/272-548.

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

prehrano:
A) sadje in zelenjava:

1. južno sadje,
2. sadje,
3. zelenjava;

C) mlevski izdelki in testenine;
F) ribe;
I) splošno prehrambeno blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,220.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so

bili izbrani kot najugodnejši ponudniki:
– za skupino A) 1., 2.: Jestvina, d.d.,

Koper,
– za skupino A) 3.: KZ Agraria Koper.
Dobavni rok začetka in dokončanja del:

6 mesecev, začetek 1. 7. 1998 in zaklju-
ček 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kri-
teriji in merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji, predvsem pa končna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Vrtec Koper,
uprava vrtca, Kettejeva 13, Koper.

Število prispelih ponudb: 3 (za skupino
C, F in I samo ena ponudba, vse ponudbe
popolne).

Ponovni razpis ni uspel za skupine C
(mlevski izdelki in testenine), F (ribe) in I
(splošno prehrambeno blago).

Pogodba bo podpisana z edinimi ponud-
niki (tretji odstavek 34. člena ZJN):

– za skupino C: Jestvina, d.d., Koper,
– za skupino F: Delmar Izola,
– za skupino I: Jestvina, d.d., Koper.
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. 31 z dne 18. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 6. 1998.

Vrtec Koper

Ob-3024
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, Celje, tel.
063/484-822.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: rekonstrukcija Ker-

snikove ulice v Celju.
3. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek: 15. 6. 1998, zaključek: 25. 8. 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika:
– najugodnejša cena,
– najboljše reference za tovrstna dela,
– izpolnjevanje vseh drugih meril, zahte-

vanih v razpisni dokumentaciji in javnem raz-
pisu.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Odpiranje ponudb je bilo 13. 5. 1998
ob 9. uri, v prostorih MO Celje, Zavoda za

planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
9, Celje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 30,799.688 SIT, najvišja cena:
36,347.888 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-3025A
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Krajevna

skupnost Kobarid, Stresova 22, Kobarid.
2. Predmet javnega naročila: gradbena,

obrtniška in instalacijska dela pri rekon-
strukciji in razširitvi vežice v Kobaridu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 1. 6. 1998, dokončanje 31. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbora najugodnejšega po-
nudnika: cena ter ostala merila po razpisni
dokumentaciji.

Pri izboru niso bile upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

Izbran je bil ponudnik: SGP Primorje Aj-
dovščina.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, Kobarid, 4. 5. 1998 ob 13.15.

Prispele so 4 ponudbe: najnižja cena
47,000.000 SIT, najvišja cena 50,000.000
SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

Krajevna skupnost Kobarid

Ob-3025B
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni

dom Nova Gorica, osnovno zdravstveno
varstvo Nova Gorica.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
notranje opreme prve etaže, II. faze
zdravstvenega doma v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 22. 5. 1998, dokončanje 22.
6. 1998.

5. Utemeljitev izbora najugodnejšega po-
nudnika: ostala merila po razpisni dokumen-
taciji.

Pri izboru niso bile upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

Izbrana sta bila ponudnika: Treles Treb-
nje, d.o.o. – leseni del, Beltram, d.o.o. –
ostala oprema.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Uprava zdravstvenega
doma, Ulica padlih borcev 13, Šempeter
pri Novi Gorici, 24. 4. 1998 ob 10.15.

Prispelo je 5 ponudb: najnižja cena
9,967.755 SIT, najvišja cena 14,931.462
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. 3. 1998.

Ob-3025C
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Zdravstveni

dom Nova Gorica, osnovno zdravstveno
varstvo Nova Gorica.

2. Predmet javnega naročila: dobava me-
dicinske opreme prve etaže ter kleti, II.
faze zdravstvenega doma v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek 22. 5. 1998, dokončanje 22.
6. 1998.

5. Utemeljitev izbora najugodnejšega po-
nudnika: cena ter ostala merila po razpisni
dokumentaciji.

Pri izboru niso bile upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

Izbrani so bili ponudniki: Manet, d.o.o.,
Alpos, d.o.o., Timo, d.o.o., Amsel, d.o.o.,
Boza, d.o.o., Sanolabor, d.o.o., Star 2000.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Uprava zdravstvenega
doma, Ulica padlih borcev 13, Šempeter
pri Novi Gorici, 24. 4. 1998 ob 10.15.

Prispelo je 9 ponudb: najnižja cena
22,842.158 SIT, najvišja cena 24,475.320
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. 3. 1998.

Zdravstveni dom Nova Gorica,
Osnovno zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Ob-3026A
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-
bota, tel. 069/14-44, faks 069/31-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

izvedbo del gradnje KKO in RNO (grad-
bena in montažna dela) na območju VC
Ljutomer, smer Stročja vas.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
62,310.396 SIT.

4. Dobavni rok: od 15. 6. 1998 do 30.
8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: odločujoča merila za izbiro po-
nudnika so bile predvsem reference ponud-
nika in ustreznost tehnične opremljenosti
ter kadrovske zasedbe ponudnika glede na
stopnjo in vrsto izobrazbe.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 45,185.984 SIT, najvišja cena:
79,148.887,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.

Ob-3026B
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-
bota, tel. 069/14-44, faks 069/31-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

izvedbo del Optična povezava GC Mur-
ska Sobota – KC Beltinci (gradbena in
montažna dela) in KKO Beltinci – smer
Lipovci 1. faza.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
11,203.609,50 SIT.

4. Dobavni rok: od 1. 6. 1998 do 15. 7.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: odločujoča merila za izbiro po-
nudnika so bile predvsem reference ponud-
nika in ustreznost tehnične opremljenosti
ter kadrovske zasedbe ponudnika glede na
stopnjo in vrsto izobrazbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 11,203.609,50 SIT, najvišja cena:
13,825.566,22 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. 24 z dne 27. 3. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota

Št. 157/98-15 Ob-3027
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Zdravstveni dom Trebnje,
Trebnje, Goliev trg 3, kont. oseba Suzana
Galič, dipl. ek., tel. in faks 068/44-145.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) zdravila, obvezilni material, po-

možni material, RTG material,
B) stomatološki material,
C) laboratorijski material.

Ponudniki lahko ponudijo blago posa-
mezne skupine (A, B, C) ali za vse skupine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT:

A) 9,000.000 SIT,
B) 8,000.000 SIT,
C) 6,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost:
Za skupino A):
  1. Studio 33 marketing, Ljubljana, Bri-

lejeva 2,
  2. Mikro + polo, 2000 Maribor, Lacko-

va 78,
  3. Javni zavod Mariborske lekarne,

2000 Maribor, Zagrebška 91,
  4. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Ce-

sta na Brdo 100,
  5. Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,

Leskoškova 4,
  6. Simp’s, d.o.o., 1236 Trzin, Motnica 3;
Za skupino B:
  1. Studio 33 marketing, 1000 Ljublja-

na, Brilejeva 2,
  2. Javni zavod Mariborske lekarne,

2000 Maribor, Zagrebška 91,
  3. Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljublja-

na, Cesta na Brdo 100,
  4. Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,

Leskoškova 4,
  5. Interdent, 3000 Celje, Trnoveljska

c. 9,
  6. Dentalia, 1000 Ljubljana, Celovška

197;
Za skupino C):
  1. Alpos Meding, 3230 Šentjur, Do-

brotniška 2,
  2. Adria Med, 1000 Ljubljana, Luize

Pesjakove 8,
  3. Mikro + polo, 2000 Maribor, Lacko-

va 78,
  4. Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljublja-

na, Cesta na Brdo 100,
  5. Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,

Leskoškova 4,
  6. Laboratorijska teh. Burnik, 1217 Vo-

dice, Skaručna 14a.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti: po-

goji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura odpiranja prijav:

11. 5. 1998 ob 12. uri v Zdravstvenem
domu Trebnje, Goliev trg 3.

Število prispelih prijav: 11.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998.

Zdravstveni dom Trebnje

Št. 2054/98 Ob-3028
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 6, Kranj, tel. 064/28-30,
kont. oseba Marjan Porenta, dipl. inž.

2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.

Navedba vsebine: ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnikov za dobavo in izva-
janje informacijske opreme, informacij-
ske opreme lokalnih mrež in inform. te-
lekom. kabelskih sistemov in sistemov
za neprekinjeno napajanje.

3. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost po posameznih
točkah iz specifikacije opreme v razpisni
dokumentaciji:

I. točka:
– Perftech, d.o.o., Ljubljanska 7,Bled,
– Ring, d.o.o., Bleiweisova c. 14, Kranj,
– Ržišnik & Perc, d.o.o., Šuceva 23,

Kranj,
– Hermens Plus, Šlandrova 2, Ljubljana,
– MDS Informacijski inženiring, Parmo-

va 14, Ljubljana,
– Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška 2,

Ljubljana,
– SRC computers, d.o.o., Tržaška 116,

Ljubljana,
– Nibble, d.o.o., Mirka Vadnova 6, Kranj;
II. točka:
– Perftech, d.o.o., Ljubljanska 7,Bled,
– Ring, d.o.o., Bleiweisova c. 14, Kranj,
– Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška 2,

Ljubljana,
– Nibble, d.o.o., Mirka Vadnova 6, Kranj,
– Hermens Plus, Šlandrova 2, Ljubljana,
– Ržišnik & Perc, d.o.o., Šuceva 23,

Kranj,
– MDS Informacijski inženiring, Parmo-

va 14, Ljubljana,
– SRC computers, d.o.o., Tržaška 116,

Ljubljana;
III. točka:
– Smart com, Brnčičeva 45, Ljubljana,
– Perftech, d.o.o., Ljubljanska 7,Bled,
– Ring, d.o.o., Bleiweisova c. 14, Kranj,
– SRC computers, d.o.o., Tržaška 116,

Ljubljana,
– MDS Informacijski inženiring, Parmo-

va 14, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost naročila:

29,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: postopno v roku 12 mesecev.
6. Utemeljitev priznanja sposobnosti:

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 4.
5. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Elektro
Gorenjska, d.d., PE Kranj, Ul. Mirka Vadno-
va 3, Kranj, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 12.
8. 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. 29, z dne 10. 4.
1998.

Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-3029
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
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oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek 10.
5. 1998 in/ali zaključek 9. 5. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji: reference, kvaliteta.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran po sistemu točkovanja ponudbene ce-
ne (80%), reference (10%) in kvalitete
(10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, 2250
Ptuj.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 2,294.832 SIT, najvišja cena:
4,981.400 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. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1437.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 2/98-6 Ob-3030
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Koper, kont. oseba
Nadja Buzečan, Dellavallejeva 3, Koper, tel.
in faks 066/273-118.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
montaža aparata za spirometrijo za iz-
vajanje merjenja statičnih in dinamičnih
pljučnih volumnov, difuzijske kapacite-
te FRC in RV v mirovanju in med obre-
menitvijo za potrebe Dispanzerja za
pljučne bolezni in TBC ZD Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv najugodnejšega po-
nudnika: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana.

5. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek postopka nabave 1. 6. 1998, dokonča-
nje postopka z montažo aparata 15. 7. 1998.

6. Utemeljitev izbire ponudnika
Odločujoča merila za izbiro najugodnej-

šega ponudnika: reference ponudnika, ga-
rancijska doba, tehnične karakteristike po-
nujenega aparata.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, II. nadstropje
– sejna soba.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,951.260 SIT, najvišja cena:
11,246.776 SIT.

8. 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. 31, z dne 18. 4.
1998; Ob-1826.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Zdravstveni dom Koper

Ob-3031
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba Vla-
hovič Zvjezdana, dipl. inž. spec. med. biok.,
Brežice, Černelčeva 15, tel. 0608/668-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. diagnostična sredstva in lab. ma-

terial vezan na aparate,
  2. ostala diagnostična sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila

priznana sposobnost in obdobje za katere-
ga je priznana:

– Dibetec, d.o.o., Slovenske Konjice,
– Mikro + Polo, d.o.o., Maribor,
– Medis, d.o.o., Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Brunik, d.o.o.,

Vodice,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kefo, d.d., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

začetek 1. 6. 1998 in zaključek 31. 5.
1998.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti: kri-
teriji iz razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

Število prispelih ponudb: 8.
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. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-1003.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 9/98 Ob-3032
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime naročnika: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

2. Predmet javnega naročila: ugotovi-
tev usposobljenosti za pridobitev izde-
lovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za izde-
lavo strokovnih podlag, prostorskih
planskih in izvedbenih aktov.

3. Ime ponudnikov, ki jim je bila prizna-
na sposobnost:

– Monolit, informacijski sistemi, d.o.o.,
Letališka 17/II, 1000 Ljubljana,

– Urbanistični inštitut RS, Jamova 18,
1000 Ljubljana,

– Studio Galeb, d.o.o., Koper, Ketteje-
va 1, 6000 Koper,

– Projekt 30, d.o.o., Sončna pot 30,
6320 Portorož,

– Pia studio, d.o.o., Portorož, Liminjan-
ska 96, 6320 Portorož,

– Investbiro Koper, d.o.o., Trg Brolo 12,
6000 Koper,

– Urbanistika, d.o.o., Koper, Ferrarska
12, 6000 Koper.

4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev, do 11. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire: merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 10. uri v prostorih Urada za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper.

7. Število prispelih ponudb: 10.
8. Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998.
9. Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 29. 5. 1998.
Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Ob-3033
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 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

kuhinjske opreme za prizidek k OŠ Pod
goro v Slovenskih Konjicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT. Objava javnega razpisa v
Uradnem listu RS,št. 27, z dne 3. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 25. 6.
1998 in/ali zaključek 10. 7. 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:

– ugodna cena,
– najboljše reference pri podobnih ob-

jektih,
– zagotovilo rezervnih delov in vzdrževa-

nje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Sloven-
ske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
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Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 13,193.370 SIT, najvišja cena:
17,978.656 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. 31, z dne 18. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Občina Slovenske Konjice

Ob-3034
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 izgrad-
nja odseka 189 m kanala na Studencih.

3. Ocenjena vrednost del je ca. 11 mio
SIT.

4. Pričetek del 1. 6. 1998 in dokonča-
nje do 1. 7. 1998.

5. Izbira ponudnika na podlagi meril, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

6. Odpiranje ponudb je bilo dne 5. 5.
1998 ob 13. uri, v prostorih Komunalne
direkcije, Slovenska ul. 40, Maribor.

Prispelo je 5 ponudb. Izbrano je bilo
Cestno podjetje Maribor – družba za vzdr-
ževanje in gradnjo cest, d.d., Iztokova ul.
30, Maribor.

7. Izvajalec se izbere na podlagi javnega
razpisa 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: 22. 5. 1998.
Mestna občina mestna uprava Maribor

Komunalna direkcija

Št. 343/13-6/98 Ob-3035
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 Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, kont. oseba Jože Brudar,
tel. 064/881-846, faks 064/881-350.

2. Predmet javnega naročila:
2.1. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-

ne ceste skozi Podkoren (bivša magistralna
cesta skozi Podkoren z odcepom proti Ko-
renskemu sedlu) – III. faza,

2.2. rekonstrukcija ceste in asfaltiranje v
Gozd Martuljku – Gobela II,

2.3. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Dovje – Mojstrana,

2.4. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Kranjska Gora,

2.5. asfaltiranje manjših odsekov cest v
KS Rateče – Planica,

2.6. izvedba meteorne kanalizacije v Ra-
tečah,

2.7. izvedba meteorne kanalizacije v
Mojstrani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod točko 2.1.: 18,000.000 SIT,
– pod točko 2.2.: 5,000.000 SIT,
– pod točko 2.3.: 2,600.000 SIT,
– pod točko 2.4.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.5.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.6.: 2,000.000 SIT,
– pod točko 2.7.: 1,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za izvedbo del: od 25.

5. 1998 do 30. 7. 1998.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

razpisani obseg in vrednost glede na razpo-
ložljiva sredstva.

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: celovitost ponudbe, cena ponud-
be, reference in drugo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 47,000.673 SIT, najvišja cena:
53,015.796 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. 31 z dne 18. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Občina Kranjska Gora

Ob-3036A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gre-
gorčičeva 5, tel. 063/434-000, faks
063/441-356, ki ga zastopa prim. mag.
Brane Mežnar, dr. med.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža rtg aparata za slikanje skeleta
in pljuč s tomografijo.

3. Orientacijska vrednost dodeljenega
naročila: 15,000.000 SIT (vključno z dav-
kom, carino in ostalimi stroški nabave in
montaže).

4. Rok začetka in dokončanja del: 30.
6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: popol-
na dokumentacija, upoštevana merila in kri-
teriji ter cena, v skladu z razpisnimi pogoji.

Opis odločujočih meril za izbrane ponud-
be: izbrani ponudnik najbolj ustreza zahtevam
razpisa in potrebi DE Rtg, ob najnižji ceni
ponuja zidni bucky stativ z možnostjo naklona
od +20° do –90°, aparat razpolaga z več
možnosti opcij in je s philipsovim aparatom
upravljanje priročnejše in enostavnejše.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
ponudnik Gorenje Trgovina, Partizanska 12,
Velenje (cena 15,100.491,80 SIT).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: ZD Celje, Gregorčičeva 5, v sejni

sobi, 23. 4. 1998 ob 8. uri.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-

na: 15,100.491,80 SIT, najvišja cena:
17,508.960 SIT.

7. Postopek izbire javnega naročila: jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

8. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998 (št. 9/98,
Ob-1326).

Št. 1-2-98 Ob-3036B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem javnem razpisu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gre-
gorčičeva 5, tel. 063/434-000, faks
063/441-356, ki ga zastopa prim. mag.
Brane Mežnar, dr. med.

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

3. Orientacijska vrednost dodeljenega
naročila: 6,000.000 SIT (vključno z dav-
kom, carino in ostalimi stroški nabave in
montaže).

4. Rok dokončanja del: 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: popol-

na dokumentacija, upoštevana merila in kri-
teriji ter cena, v skladu z razpisnimi pogoji.

Opis odločujočih meril za izbrane po-
nudbe

Ena od dveh prispelih ponudb je bila
nepopolna.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: ZD Celje, Gregorčičeva 5, v sejni
sobi, 23. 4. 1998 ob 7.30.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire javnega naročila: jav-

ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu

RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998 (št. 9/98,
Ob-1327).

JZ Zdravstveni dom Celje

Ob-3037
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: Carinska uprava RS, kont. oseba Bar-
bara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719, e-mail: Bar-
bara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava delov letne

in zimske carinske uniforme.
Dobava delov letne in zimske carinske

uniforme bo izvajala na lokacije posameznih
carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Ko-
per, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, No-
va Gorica in Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,930.000 SIT:
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13,050.000 SIT letne srajce,
11,280.000 SIT zimske srajce,
3,600.000 SIT letne kape.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek letne srajce 1. 6. 1998 in zaključek 31.
7. 1998, začetek zimske srajce 15. 7.
1998 in zaključek 31. 8. 1998, začetek
letne kape 1. 6. 1998 in zaključek 31. 7.
1998.

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

Za izdelavo letnih kap je bil izbran po-
nudnik, katerega ponudba je bila popolna in
ustrezna.

Javno naročilo za izdelavo letnih iz zim-
skih srajc pa bo naročnik oddal po dveh
neuspelih javnih razpisih z neposredno po-
godbo, kar je v skladu s četrtim odstavkom
41. člena ZJN.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska upra-
va RS Šmartinska 130, Ljubljana, sejna so-
ba, 11. nad.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: za letne kape 2,585.075 SIT, za letne
srajce 12,598.950 SIT, za zimske srajce
10,362.450 SIT, najvišja cena: za letne ka-
pe 3,580.920 SIT, za letne srajce
12,598.950 SIT, za zimske srajce
10,437.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31 z dne 17. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 125/98 Ob-3038
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 Ljubljanske tržnice,
d.o.o., kont. oseba direktor Miro Košir, dipl.
inž., Kopitarjeva 2, Ljubljana, tel. 1327-180,
faks 1327-171.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 80 komadov nadkri-

tih prodajnih kioskov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31. 7.

1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference ponudnikov, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.

1998 ob 12.15, na naslovu: Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 28,795.200 SIT, najvišja cena:
38,844.750 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: 30. 5. 1998.

Št. 125/98 Ob-3039
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 Ljubljanske tržnice,
d.o.o., kont. oseba direktor Miro Košir, dipl.
inž., Kopitarjeva 2, Ljubljana, tel. 1327-180,
faks 1327-171.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova obstoječe
asfaltirane površine – okrog 2100 m2

na Vodnikovem trgu v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 1 mesec, zaklju-

ček 24. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.

1998 ob 13.30, na naslovu: Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,285.695,14 SIT, najvišja cena:
11,541.667 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.

Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Ob-3040
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 Hodoš-Šalovci, kont. oseba
Aleksander Abraham, Šalovci 163, Šalovci,
tel. 069/59-250, faks 069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija in re-
konstrukcija lokalnih cest Čepinci–Stro-
ski vrh in Markovci–Adrijanci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– za lokalno cesto Čepinci–Stroski vrh

120,000.000 SIT,
– za lokalno cesto Markovci–Adrijanci

24,000.000 SIT.

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

– za lokalno cesto Čepinci–Stroski vrh
začetek 15. 5. 1998, dokončanje del 30.
8. 1999 (fazna gradnja),

– za lokalno cesto Markovci–Adrijanci
začetek 15. 5. 1998, dokončanje del 15.
9. 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 16. 4.
1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Ho-
doš-Šalovci, Šalovci 163 – sejna soba.

Število prispelih ponudb: 3.
Za lokalno cesto Čepinci–Stroski vrh naj-

nižja cena 102,513.530,44 SIT, najvišja ce-
na 117,428.000 SIT.

Za lokalno cesto Markovci–Adrijanci naj-
nižja cena 26,473.036,31 SIT, najvišja ce-
na 29,234.746,14 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. 24 z dne 27. 3. 1998.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-3041
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: Krajevna skupnost Velika Nedelja, kont.
oseba Janez Moravec, Vel. Nedelja 7, Vel.
Nedelja, tel. 062/718-109.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja moderni-
zacije ceste Senešci–Sodinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena 70%,
– reference 10%,
– rok izvedbe 20%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 4.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Krajevna skup-
nost Velika Nedelja, Vel. Nedelja 7, Vel.
Nedelja.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 14,001.024 SIT, najvišja cena:
19,787.718 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. 27 z dne 3. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Občina Ormož
Krajevna skupnost Velika Nedelja
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Št. 352-45/98-27 Ob-3042
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o nagradah, odkupih in o izbiri

najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javno anonimno zbi-

ranje predlogov za celostno ureditev ob-
jekta z okolico z medicinsko-funkcional-
nimi rešitvami in pridobivanje izvajalca
dela tehnične dokumentacije (IP, PGD,
PZR) za izgradnjo nove Pediatrične kli-
nike v Ljubljani.

3. Vrednost dodeljenega naročila
Prva nagrada v višini neto 1,600.000

SIT.
Tretji nagradi se podelita dve, vsaka v

višini neto 700.000 SIT.
Odkupa se podelita dva, vsak v višini

neto 600.000 SIT.
Javno naročilo se odda za končno ceno

143,891.250 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: 180 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– tujih ponudnikov ni bilo,
– odločujoča merila: ustreznost pro-

gramsko projektnim zahtevam, celovitost in
primernost rešitev, reference in cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

– naročnik: Ministrstvo za zdravstvo, Šte-
fanova 5, Ljubljana,

– Sektor za investicije, prim. Jože Ar-
zenšek, dr. med., predsednik komisije, ve-
lika sejna soba, 17. 4. 1998 ob 14.40,

– število prispelih ponudb: 5,
– najnižja cena: 128,250.000 SIT,
– najvišja cena: 149,920.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 27. 2. 1998,
Ob-635 in Ob-948.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 81-13/85 Ob-3043
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
Silvo Štruc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2749, faks 12-11-421.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektov PZI in PID, dobava opreme in
montaža RTP Podlog in TEŠ za zaščito
400 kV DV Podlog – TEŠ.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja: začetek:
junij 1998, zaključek: december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: cena, plačilni pogoji, reference, kvalite-
ta.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 31,081.632 SIT, najvišja cena:
34,378.570 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. 27 z dne 3. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 1675/98 Ob-3044
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: UL Veterinarska fakulteta, kont. oseba
dr. Gabrijela Tavčar, Gerbičeva 60, Ljublja-
na, tel. 1779-235.

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

graf.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 tednov.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: kvaliteta, reference, plačilni po-
goji, rok dobave, garancija, kvaliteta servi-
snih uslug, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 8. uri, na naslovu: UL VF, Gerbi-
čeva 60, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 7,770.025,90 SIT, najvišja cena:
11,608.070,57 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. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1483.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Ljubljana

Ob-3045
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kan-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-114, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava ščitnega od-

kopnega podporja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

446,400.000 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 niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustreznost tehnologije, cena in
obročno odplačevanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 446,400.000 SIT, najvišja cena:
639,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-982.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 5. 1998.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 28/98 Ob-3046
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: Urad za negospodarske javne službe,
kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, soba št. 70, V. nadst.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 12. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok izvedbe, garancija, pla-
čilni pogoji in fiksnost cen, reference.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Omega, d.o.o., Velenje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Velenje, Titov trg 1.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 10,194.435 SIT, najvišja cena:
14,734.738 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1478, št. 10/98.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske

javne službe

Št. 008633 Ob-3047
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: izdelava

projektne dokumentacije za gradnjo vo-
dovoda in kanalizacijo po Opekarski uli-
ci.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
4,813.800 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

II.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za povezoval-
ni vodovod DN 200 na območju Ježe.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
692.250 SIT.

3. Izbrani ponudnik: PUV, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

III.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za obnovo vo-
dovoda po Taborski cesti.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
827.664,75 SIT.

3. Izbrani ponudnik: PUV, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

IV.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo vo-
dovoda in kanalizacije po Cigaletovi ulici.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,107.600 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

V.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo vo-
dovoda in kanalizacije od Saturnusa do
Pokopališke ulice.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,349.142 SIT. SIT.

3. Izbrani ponudnik: PUV, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

VI.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo ka-
nalizacije po Bezenškovi ulici.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
945.720 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

VII.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo vo-
dovoda Brinje–Šentjakob.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
2,982.000 SIT.

3. Izbrani ponudnik: IEI – inštitut za eko-
loški inženiring, d.o.o., Jadranska 28, Mari-
bor.

VIII.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za obnovo vo-
dovoda in kanalizacije po delu Perčeve
ulice.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,099.080 SIT.

3. Izbrani ponudnik: PUV, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

IX.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo ka-
nalizacije po Idrijski ulici.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,780.680 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

X.
1. Predmet javnega naročila: izdelava

projektne dokumentacije za sanacijo ka-
nalizacije po Zemljemerski ulici.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
1,597.500 SIT.

3. Izbrani ponudnik: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.

2. Ponudniki so bili izbrani na podlagi
javnega razpisa o priznanju primernosti izva-
jalcem za izdelavo raziskav, študij in pro-
jektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 41/97),
z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
67/97) in na podlagi 49. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-3048
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: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Nunič, Rozmanova 2, No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Hrušica I. b faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.

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:

– reference za izvedbo tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 5.

1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala,

d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 25,630.153 SIT, najvišja cena:
27,803.677 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. 31 z dne 18. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-3049
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Koper, kont. oseba Tat-
jana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nih objektov in naprav ter telefonske ka-
belske kanalizacije za prodajni center
Mercator ob Šmarski cesti v Kopru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 8. 5. 1998 in/ali zaključek 8. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena,
– rok izvedbe,
– ugodnosti izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodo-
vod Koper, Ulica 15. maja 13, Koper.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 38,586.560 SIT, najvišja cena:
46,389.850 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. 29 z dne 10. 4. 1998;
Ob-1742.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 5. 1998.

Rižanski vodovod Koper, p.o.

Ob-3050
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 Zoran Velj-
ković, dipl. gr. inž., Prešernova 27, Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/441-800.

2. Predmet javnega naročila: obnova
talne – horizontalne prometne signali-
zacije v Mestni občini Celje.
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Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena in fiksnost cen,
reference in kakovost pri izvedbi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 3.
1998, na naslovu: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, Ce-
lje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 3.
Naročilo je bilo dodeljeno CE-KA Celje,

d.d., Ozon Koper, d.o.o.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 4. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-3051A
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: Obalni dom upokojencev Koper, kont.
oseba Vodopivec Dušan, tel.
066/459-712, faks 066/282-385.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila, material za

vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:

Skupina A) čistila
podskupina – 1: čistila: SURF, d.o.o.,

Portorož, Obala 120,
– vrečke PVC: Stanislava Kavnik, Perni-

ca, Pernica 12i;
podskupina – 2: čistila za nego: SURF,

d.o.o., Portorož, Obala 120,
– rokavice za enkratno uporabo: Stani-

slava Kavnik, Pernica, Pernica 12i.
Skupina B) material za vzdrževanje: So-

ča, d.d., Koper.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 4.

1998 ob 8. uri, na naslovu: Obalni dom upo-
kojencev Koper, Krožna cesta 5, Koper.

Število prispelih ponudb: 11.
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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-3051B
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: Obalni dom upokojencev Koper, kont.
oseba Vodopivec Dušan, tel.
066/459-712, faks 066/282-385.

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

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 5.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:

Skupina A) kruh in pekovsko pecivo:
TER-PAN, d.o.o., Dragonja 72, Sečovlje.

Skupina B) splošno prehrambeno blago:
M-DEGRO, d.d., Obala 144, Portorož.

Skupina C) ribe: Delmar, Promet z ribo,
d.d., Dantejeva 2, Izola.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Ko-
per.

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 razpi-
sa: Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Obalni dom upokojencev
Koper

tvo zraka, zagotavljanje kakovosti in
kontrola kakovosti obratovalnega moni-
toringa, izdelava poročil obratovalnega
monitoringa in vodenja baze podatkov.

Izvajalec je Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,150.000 SIT.

4. Dobavni rok: 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izhodišče za pripravo pogodbe je
osnovna pogodba iz leta 1987, ki so jo pod-
pisali veliki termoenergetski proizvajalci elek-
trične energije in EIMV. EIMV sodeluje od
idejne zasnove preko vseh faz izgradnje Eko-
loško informacijskega sistema in izvajanju
obratovalnega monitoringa. EIMV ima tudi
pooblastila s strani MOP in MGD za opravlja-
nje dejavnosti na področju ekologije.

Ob-2844
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Stane Paušer, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/22-407, 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje periodič-

nih meritev in preizkusov na VN in NN
napravah Termoelektrarne Trbovlje.

3. Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: 8. 6. 1998.
5. Utemeljitev
V TE Trbovlje že od leta 1968 dalje EIMV

Ljubljana izvaja na el. napravah visoke, sred-
nje in nizke napetosti periodične meritve,
ugotavlja stanja naprav in sklopov, vrši anali-
ze ter diagnostiko, spremlja preostalo živ-
ljenjsko dobo kritičnih komponent in skrbi
za zagotavljanje kakovosti za nemoteno
obratovanje elektrarne.

Glede na izkazane reference, izkušnje
na izvajanju tovrstnih del, razpolaganje s ka-
dri in potrebno merilno opremo ter na osno-
vi pridobljenih ustreznih pooblastil Ministr-
stva za gospodarske dejavnosti smatramo,
da je EIMV Ljubljana ekskluzivni izvajalec.

Ob-2845
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Stane Paušer, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/22-407, 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

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

delov in generalno popravilo predčrpal-
ke H200×3 napajalne črpalke št. 1 kot-
la 4.

3. Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

Ob-2843
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Miloš Vengust, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/21-406, 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje obratoval-

nega monitoringa in programa za vars-
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4. Rok pričetka del: 8. 6. 1998.
Predvideno dokončanje del: 20 dni.
5. Utemeljitev
Iztek tovarniško predpisanih obratoval-

nih ur (60.000 uro), pomeni že povečano
obrabo nekaterih vitalnih elementov tako,
da črpalka ne sme več obratovati, ker bi v
nasprotnem primeru prišlo do večje mate-
rialne škode. Zaradi potrebne sanacije in
vsebine izvedbe del je smotrno in ekonom-
sko upravičeno, da izdelavo delov in izved-
bo del opravi samo firma HALBERG – LUD-
WIGSHFEN, katera je dobavitelj omenjenih
črpalk in edina razpolaga z zahtevano teh-
nično dokumentacijo in ustreznimi strokov-
nimi kadri.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 36/98 Ob-2846
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
3. Navedba vsebine: sanacija kanala

»D« Turnišče – Čistilna naprava Ptuj III.
etapa od R

9
–R

19
.

4. Vrednost dodeljenega naročila:
45,000.000 SIT.

5. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 29. 4. 1998, dokončanje 30. 10. 1998.

6. Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe:

– ponudnik Krašovec-Hidrospeleo,
d.o.o., Podjetje za raziskavo vodnih virov,
Ljubljana, Polje, c. VI/4, je na podlagi izjave
edini usposobljeni za izvajanje kanala po
njegovem tehnološkem postopku (v notra-
njosti cevi od ∅ 60 dalje), kar je dokazal s
kvalitetno opravljenim delom na I. in II. etapi
v letih 1995, 1996 in 1997.

Ponudnik ima specifično tehnično opre-
mo, ki je plod njegovega razvoja in strokov-
ni kader.

Mestna občina Ptuj

Ob-2980
Na podlagi prvega odstavka 3. točke 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
Žarko Močnik, tel. 062/30-05-165, faks
062/30-05-691.

2. Predmet javnega naročila: implemen-
tacija programske opreme »Maximo«.

3. Ocenjena vrednost: 8,200.000 SIT.
4. Rok začetka del takoj: predvideno do-

končanje del: do marca 1999.
5. Utemeljitev: opis odločujočih meril za

izbiro izbrane ponudbe.
Ponudnik je pogodbeni partner nosilca

licenčnih pravic programa »Maximo« podjet-
ja PSDI Inc. in edini pooblaščeni ponudnik te
programske opreme na področju Slovenije.

Dravske elektrarne Maribor

Št. 8120/1998/833 Ob-2981
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marjan Pezdirc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2446, faks 061/174-2442.

2. Predmet javnega naročila: obnovitev
energetskega transformatorja 110/35
kV, 20 MVA, tip DOR 25000-123, št.
101390/1958, EBG Ling v EP Divača.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
15,252.271 SIT.

4. Rok izvedbe del: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Izbrani ponudnik je dini usposobljen za

izvedbo razpisanih del v Sloveniji, ima pozi-
tivne reference na objektih naročnika – fir-
ma ETRA 33, d.d.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 12. 6. 1998 do 12. ure, na
naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, vložišče,

– ponudbo z vso potrebno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z
napisom »Ne odpiraj! Ponudba za nabavo
računalniške in mikrofilmske opreme«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1998
ob 10. uri, na Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, v mali sejni sobi, VIII. nadstropje.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s sklepom o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika do 27. 6. 1998.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Ljubljana

Ob-2959
Na podlagi 4. člena odloka o pokopa-

liškem redu za pokopališča v Občini Šent-
jernej (Ur. l. RS, št. 61/95), 7. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Šentjernej (Ur. l. RS, št. 20/96) in 3. člena
odloka o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno službo za pokopališko dejavnost ter
urejanje pokopališč v Občini Šentjernej (Ur.
l. RS, št. 64/96) ter 9. člena odloka o nači-
nu in pogojih izvajanja javne gospodarske
službe, urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
15/98), objavlja Občina Šentjernej

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pokopaliških storitev
1. Koncesija se podeljuje za dejavnost

urejanja pokopališč in za opravljanje poko-
paliških storitev na naslednjih pokopališčih:
Šentjernej, Šmarje, Orehovica, Gradišče in
Groblje.

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki ob-
sega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov
in opustitev pokopališč, zajema pa pred-
vsem naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in

napravah in
– urejanje okolice v neposredni bližini

pokopališča.
Pokopališke storitve se izvajajo na poko-

pališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice (na

pokopališčih, kjer je zgrajena),
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
Za vsako posamezno pokopališče se

koncesija podeli le enemu koncesionarju,
koncedent pa zanjo zagotovalja monopol.

Ob-2952

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

nakup računalniške opreme
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenje, Kolodvorska
15, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

in mikrofilmske opreme v okvirnih koli-
činah:

a) osebni računalniki – 64 kom,
b) laserski tiskalniki – 45 kom,
c) računalniški projektor – 1 kom,
d) mikrofilmska koračna kamera – 1

kom,
e) tiskalnik za mikrofilme – 1 kom,
f) računalniški terminali – 35 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

44,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: največ 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– merila in omejitve so navedena v razpi-
sni dokumentaciji,

– razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvor-
ska 15, Ljubljana, v vložišču. Razpisna do-
kumentacija bo na voljo od 29. 5. 1998 do
12. 6. 1998, od 10. do 12. ure,

– morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po faksu
32-12-66.

Odgovore bomo ponudniku posredovali
pisno.

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



Stran 4224 / Št. 41 / 29. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Koncesionar lahko opravlja tudi dru-
ge tržne dejavnosti, ki so po naravi združlji-
ve s koncesijo.

3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
določi ponudnik v ponudni in je odvisna od
razvojnega programa, ki ga predlaga. Doba
za prevzem koncesije ne more biti daljša od
7 let.

Koncesionar plačuje koncedentu 3% od
prihodkov ustvarjenih s pogrebno dejavnostjo.

4. Koncesionarju za urejanje pokopališč
in pokopaliških storitev se podeli javno
pooblastilo.

5. Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje minimalne teh-
nične, kadrovske in druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje predpi-
sane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje raz-
pisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo
pred sklenitvijo ustrezne koncesijske po-
godbe, če bodo izbrani,

– da podajo zagotovila, da bodo zagoto-
vili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,

– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,

– da predložijo poslovni načrt z odprto
kalkulacijo cen in predlaganim standardom
kakovosti in obsegom storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša.

6. Koncesionarja izbere Občinski svet
Občine Šentjernej na predlog komisije za
razpis in oddajo del, ki so sofinacirana iz
občinskega proračuna, ki je imenovana s
strani župana Občine Šentjernej.

Po končanem postopku pripravi komisija
za razpis in oddajo del predlog za izbor kon-
cesionarja, ki ga posreduje občinskemu sve-
tu, ta pa odloča s sklepom na podlagi katere-
ga občinska uprava izda upravno odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene kon-
cesijsko pogodbo župan občine.

7. Kontaktna oseba za morebitna poja-
snila in dodatne informacije je inž. Milan
Jakše, tel. 068/373-13-14, vsako sredo
od 8. do 10. ure.

8. Rok za prijave je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

9. Prijave na javni razpis je potrebno po-
slati v zaprti ovojnici na naslov Občina Šent-
jernej, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej, s
pripisom: ¨Ne odpiraj¨ - prijava za koncesi-
jo za opravljanje pokopališke dejavnosti. O
izbiri bodo ponudniki obveščeni peti dan po
prvi seji Občinskega sveta Občine Šentjer-
nej, na kateri bo obravnavana izbira razpisa
oziroma ponudnika.

Občina Šentjernej

Ob-2960
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nudenje svetovalnih uslug in storitev

ter izvedbo iskanja potencialnih
investitorjev iz Japonske za naložbe v

Sloveniji

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujajnju
tujih investicij iz Japonske in pomoč pri iska-
nju potencialnih vlagateljev v Slovenijo v le-
tu 1998 in 1999. Posamezno prijavljeno
svetovalno podjetje lahko kandidira za iz-
vedbo programa aktivnosti na Japonskem.
Za izvajanje programa so na voljo sredstva v
višini do 10 mio SIT za leto 1998 in do 10
mio SIT za leto 1999. Višina sredstev za
leto 1999 bo odvisna od višine razpoložlji-
vih sredstev iz proračuna za to leto. Cilj
projekta je, da Slovenija pridobi nove tuje
neposredne investicije (NTI), katere omo-
gočajo predvsem odpiranje novih delovnih
mest in s seboj prinašajo nove tehnologije.
Ciljna skupina pridobivanja investicij so ja-
ponska podjetja s področja industrije ter
distribucije in logistike.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
a) Upravičenci za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo svetovalna

podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvar-
jajo s svetovanjem ali z izvedbo promocije
investicij ter imajo poslovne reference na
teh poslih na Japonskem. Do udeležbe na
tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so
v stečajnem postopku ali v postopku prisil-
ne poravnave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na japonskem trgu,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

z japonskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
– obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detajlni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3.e) in iz honorarja za uspešno izved-
bo. Kot uspešnostni kriterij se upošteva šte-
vilo realiziranih obiskov potencialnih investi-
torjev v Sloveniji in izražena namera o reali-
zaciji konkretne investicije.

d) Pogodba o investicijskem svetovanju se
z Uradom za gospodarsko promocijo in tuje
investicije podpisuje za državo izvora investicij
za dobo 24 mesecev. Financiranje bo zago-
tovljeno iz namenskega dela proračuna Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, v
okviru Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, posebej za tekoči leti 1998 in 1999.

e) 24-mesečni program mora minimalno
zagotavljati sledeče aktivnosti svetovalnega
podjetja:

– priprava dveh seznamov z najmanj po
1.000 naslovi japonskih podjetij - potencial-
nih investitorjev v Slovenijo,

– organizacija dveh obiskov skupine (naj-
manj 3) poslovnih novinarjev iz reprezenta-
tivnih japonskih medijev v Sloveniji,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih japonskih investitorjev, katerim je
bila poslana predstavitvena pošta, s pomoč-
jo telefona, faxa ali e-maila,

– obiski s strani svetovalne firme pri po-
tencialnih investitorjih na Japonskem, ki so
zainteresirani za tovrstne osebne stike,

– organizacija in realizacija programa
obiskov predstavnikov TIPO pri resnih po-
tencialnih japonskih investitorjih,

– priprava obiskov zainteresiranih poten-
cialnih investitorjev iz Japonske v Sloveniji,

– stalno stimuliranje interesa in promoci-
ja Slovenije kot izredno zanimive lokacije za
tuje investicije,

– natančna določitev stroškov in časovni
potek aktivnosti v skladu z zahtevami progra-
ma ter identifikacija pričakovanj svetovalca, v
odvisnosti od zahtev na posameznih področ-
jih promocije investicij na Japonskem.

4. Predlagane programe prijavljenih pod-
jetij bo na osnovi meril iz točke 3b) kvalita-
tivno ocenila razpisna komisija, sestavljena
iz uslužbencev Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije in predstavnikov
MEOR. Sredstva za izvajanje programa so
določena s strani Urada, v skladu s spreje-
tim proračunom za leto 1998. Na enak na-
čin bodo sredstva za izvajanje programa v
letu 1999 določena v skladu s sprejetim
proračunom za leto 1999, takoj po spreje-
mu le tega. Izbranemu svetovalnemu pod-
jetju bodo dodeljena razpisana sredstva za
stroške promocijskega programa na Japon-
skem izplačana v 6-mesečnih tranšah, v od-
visnosti od trajanja pogodbe in obsega rea-
liziranih poslov. Pogoj za realizacijo plačila
je uspešna izvedba posameznih dogovorje-
nih aktivnosti ob istočasni predaji končnega
in medfaznih poročil, skupaj z obračuni
stroškov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na raz-

pis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3e) ter finančni načrt, priložiti regi-
stracijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in
vir podatkov o japonskih podjetjih, katere
namerava kontaktirati, ter opis dosedanjih
referenc pri opravljanju razpisanih in sorod-
nih aktivnosti v preteklosti. Obrazec za pri-
pravo finančnega dela ponudbe podjetja lah-
ko dvignejo na sedežu Urada za gospodar-
sko promocijo in tuje investicije.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 5, v Ljubljani (tel. 061/17-83-557,
faks 061/17-83-599, e-mail: tipo@meor.si-
gov.mail.si).

Popolna vloga v skladu razpisnimi pogoji
mora biti dostavljena na gornji naslov, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključ-
no 6. 7. 1998, do 13. ure, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z navedbo
“Investicije/Japonska”. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, oziroma bodo nepra-
vilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene pošiljateljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v prostorih Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicje na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, dne 10. 7. 1998. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o jav-
nih naročilih. Prijavljena podjetja bodo o re-
zultatih razpisa obveščena najkasneje do
20. 7. 1998.
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Ob-2961
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nudenje svetovalnih uslug in storitev

ter izvedbo iskanja potencialnih
investitorjev iz Skandinavije (Švedske,

Danske, Finske in Norveške) za
naložbe v Sloveniji

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujanju
tujih investicij iz Skandinavije (Švedska, Dan-
ska, Finska in Norveška) in pomoč pri iska-
nju potencialnih vlagateljev v Slovenijo v le-
tu 1998 in 1999. Posamezno prijavljeno
svetovalno podjetje lahko kandidira za iz-
vedbo programa aktivnosti v Skandinaviji.
Za izvajanje programa so na voljo sredstva v
višini do 10 mio SIT za leto 1998 in do 10
mio SIT za leto 1999.

Višina sredstev za leto 1999 bo odvisna
od višine razpoložljivih sredstev iz proraču-
na za to leto. Cilj projekta je, da Slovenija
pridobi nove tuje neposredne investicije
(NTI), katere omogočajo predvsem odpira-
nje novih delovnih mest in s seboj prinašajo
nove tehnologije. Ciljna skupina pridobiva-
nja investicij so skandinavska podjetja s po-
dročja industrije ter distribucije in logistike.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
a) Upravičenci za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo svetovalna

podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvar-
jajo s svetovanjem ali z izvedbo promocije
investicij ter imajo poslovne reference na
teh poslih v Skandinaviji. Do udeležbe na
tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so
v stečajnem postopku ali v postopku prisil-
ne poravnave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na trgu skandinavskih držav,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

s skandinavskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
– obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detajlni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3.e) in iz honorarja za uspešno izved-
bo. Kot uspešnostni kriterij se upošteva šte-
vilo realiziranih obiskov potencialnih investi-
torjev v Sloveniji in izražena namera o reali-
zaciji konkretne investicije.

d) Pogodba o investicijskem svetovanju
se z Uradom za gospodarsko promocijo in
tuje investicije podpisuje za države izvora
investicij za dobo 24 mesecev. Financiranje
bo zagotovljeno iz namenskega dela prora-
čuna Urada za gospodarsko promocijo in

tuje investicije, v okviru Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, posebej za tekoči
leti 1998 in 1999, in delno iz sredstev
PHARE programa.

e) 24-mesečni program mora minimalno
zagotavljati sledeče aktivnosti svetovalnega
podjetja:

– priprava dveh seznamov z najmanj po
1.000 naslovi podjetij iz posameznih skan-
dinavskih držav - potencialnih investitorjev v
Slovenijo,

– organizacija dveh obiskov skupine (naj-
manj 3) poslovnih novinarjev iz reprezenta-
tivnih medijev iz posameznih skandinavskih
držav v Sloveniji,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih skandinavskih investitorjev, kate-
rim je bila poslana predstavitvena pošta, s
pomočjo telefona, faxa ali e-maila,

– obiski s strani svetovalne firme pri po-
tencialnih investitorjih v skandinavskih drža-
vah, ki so zainteresirani za tovrstne osebne
stike,

– organizacija in realizacija programa
obiskov predstavnikov TIPO pri resnih po-
tencialnih investitorjih iz teh držav,

– priprava obiskov zainteresiranih poten-
cialnih investitorjev iz Skandinavije v Slove-
niji,

– stalno stimuliranje interesa in promoci-
ja Slovenije kot izredno zanimive lokacije za
tuje investicije,

– natančna določitev stroškov in časovni
potek aktivnosti v skladu z zahtevami pro-
grama ter identifikacija pričakovanj sveto-
valca, v odvisnosti od zahtev na posamez-
nih področjih promocije investicij v skandi-
navskih državah (Švedska, Danska, Finska
in Norveška).

4. Predlagane programe prijavljenih pod-
jetij bo na osnovi meril iz točke 3b) kvalita-
tivno ocenila razpisna komisija, sestavljena
iz uslužbencev Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije in predstavnikov
MEOR. Sredstva za izvajanje programa so
določena s strani Urada, v skladu s spreje-
tim proračunom za leto 1998. Na enak na-
čin bodo sredstva za izvajanje programa v
letu 1999 določena v skladu s sprejetim
proračunom za leto 1999, takoj po spreje-
mu le tega. Izbranemu svetovalnemu pod-
jetju bodo dodeljena razpisana sredstva za
stroške promocijskega programa v skandi-
navskih državah ter izplačana v 6-mesečnih
tranšah, v odvisnosti od trajanja pogodbe in
obsega realiziranih poslov. Pogoj za realiza-
cijo plačila je uspešna izvedba posameznih
dogovorjenih aktivnosti ob istočasni predaji
končnega in medfaznih poročil, skupaj z
obračuni stroškov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na raz-

pis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3 e) ter finančni načrt priložiti registra-
cijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir
podatkov o podjetjih iz Skandinavije, katere
namerava kontaktirati, ter opis dosedanjih
referenc pri opravljanju razpisanih in sorod-
nih aktivnosti v preteklosti. Obrazec za pri-
pravo finančnega dela ponudbe podjetja lah-
ko dvignejo na sedežu Urada za gospodar-
sko promocijo in tuje investicije.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-

podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 5, v Ljubljani (tel. 061/17-83-557,
faks 061/17-83-599, e-mail: tipo@meor.si-
gov.mail.si).

Popolna vloga v skladu razpisnimi pogoji
mora biti dostavljena na gornji naslov, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključ-
no 6. 7. 1998, do 13. ure, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z navedbo
“Investicije/Skandinavija”. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, oziroma bodo nepra-
vilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene pošiljateljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v prostorih Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicje na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, dne 10. 7. 1998. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o jav-
nih naročilih. Prijavljena podjetja bodo o re-
zultatih razpisa obveščena najkasneje do
20. 7. 1998.

Ob-2962
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nudenje svetovalnih uslug in storitev

ter izvedbo iskanja potencialnih
investitorjev iz Švice za naložbe v

Sloveniji
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujanju
tujih investicij iz Švice in pomoč pri iskanju
potencialnih vlagateljev v Slovenijo v letu
1998 in 1999. Posamezno prijavljeno sve-
tovalno podjetje lahko kandidira za izvedbo
programa aktivnosti v Švici. Za izvajanje pro-
grama so na voljo sredstva v višini do 10
mio SIT za leto 1998 in do 10 mio SIT za
leto 1999. Višina sredstev za leto 1999 bo
odvisna od višine razpoložljivih sredstev iz
proračuna za to leto. Cilj projekta je, da
Slovenija pridobi nove tuje neposredne in-
vesticije (NTI), katere omogočajo predvsem
odpiranje novih delovnih mest in s seboj
prinašajo nove tehnologije. Ciljna skupina
pridobivanja investicij so švicarska podjetja
s področja industrije ter distribucije in logi-
stike.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpi-
su:

a) Upravičenci za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo svetovalna

podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvar-
jajo s svetovanjem ali z izvedbo promocije
investicij ter imajo poslovne reference na
teh poslih v Švici. Do udeležbe na tem raz-
pisu niso upravičena podjetja, ki so v stečaj-
nem postopku ali v postopku prisilne porav-
nave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na švicarskem trgu,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

s švicarskimi podjetji,
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– transparentna finančna konstrukcija
projekta,

– obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detajlni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3.e) in iz honorarja za uspešno izved-
bo. Kot uspešnostni kriterij se upošteva šte-
vilo realiziranih obiskov potencialnih investi-
torjev v Sloveniji in izražena namera o reali-
zaciji konkretne investicije.

d) Pogodba o investicijskem svetovanju
se z Uradom za gospodarsko promocijo in
tuje investicije podpisuje za državo izvora
investicij za dobo 24 mesecev. Financiranje
bo zagotovljeno iz namenskega dela prora-
čuna Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, v okviru Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, posebej za tekoči
leti 1998 in 1999.

e) 24-mesečni program mora zagotav-
ljati minimalno sledeče aktivnosti svetoval-
nega podjetja:

– priprava dveh seznamov z najmanj po
1.000 naslovi švicarskih podjetij - poten-
cialnih investitorjev v Slovenijo,

– organizacija dveh obiskov skupine (naj-
manj 3) poslovnih švicarskih novinarjev iz
reprezentativnih medijev v Sloveniji,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih švicarskih investitorjev, katerim je
bila poslana predstavitvena pošta, s pomoč-
jo telefona, faxa ali e-maila,

– obiski s strani svetovalne firme pri po-
tencialnih investitorjih v Švici, ki so zaintere-
sirani za tovrstne osebne stike,

– organizacija in realizacija programa
obiskov predstavnikov TIPO pri resnih po-
tencialnih švicarskih investitorjih,

– priprava obiskov zainteresiranih poten-
cialnih investitorjev iz Švice v Sloveniji,

– stalno stimuliranje interesa in promoci-
ja Slovenije kot izredno zanimive lokacije za
tuje investicije,

– natančna določitev stroškov in časovni
potek aktivnosti v skladu z zahtevami pro-
grama ter identifikacija pričakovanj sveto-
valca, v odvisnosti od zahtev na posamez-
nih področjih promocije investicij v Švici.

4. Predlagane programe prijavljenih pod-
jetij bo na osnovi meril iz točke 3b) kvalita-
tivno ocenila razpisna komisija, sestavljena
iz uslužbencev Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije in predstavnikov
MEOR. Sredstva za izvajanje programa so
določena s strani Urada, v skladu s spreje-
tim proračunom za leto 1998. Na enak na-
čin bodo sredstva za izvajanje programa v
letu 1999 določena v skladu s sprejetim
proračunom za leto 1999, takoj po spreje-
mu le tega. Izbranemu svetovalnemu pod-
jetju bodo dodeljena razpisana sredstva za
stroške promocijskega programa v Švici iz-
plačana v 6-mesečnih tranšah, v odvisnosti
od trajanja pogodbe in obsega realiziranih
poslov. Pogoj za realizacijo plačila je uspe-
šna izvedba posameznih dogovorjenih ak-
tivnosti ob istočasni predaji končnega in
medfaznih poročil, skupaj z obračuni stro-
škov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na raz-

pis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3 e) in finančni načrt, priložiti registra-
cijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir
podatkov o švicarskih podjetjih, katere na-
merava kontaktirati, ter opis dosedanjih re-
ferenc pri opravljanju razpisanih in sorodnih
aktivnosti v preteklosti. Obrazec za pripravo
finančnega dela ponudbe podjetja lahko
dvignejo na sedežu Urada za gospodarsko
promocijo in tuje investicije.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 5, v Ljubljani (tel. 061/17-83-557,
faks 061/17-83-599, e-mail: tipo@meor.si-
gov.mail.si).

Popolna vloga v skladu razpisnimi pogoji
mora biti dostavljena na gornji naslov, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključ-
no 6. 7. 1998, do 13. ure, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z navedbo
“Investicije/Švica”. Vlog, ki ne bodo prispe-
le pravočasno, oziroma bodo nepravilno iz-
polnjene, komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v prostorih Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicje na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, dne 10. 7. 1998. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o jav-
nih naročilih. Prijavljena podjetja bodo o re-
zultatih razpisa obveščena najkasneje do
20. 7. 1998.

Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj,

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 427-1/98 Ob-3054
Na podlagi 40.a člena zakona o izvrše-

vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 78/97) in 5. člena odredbe o nači-
nu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/98) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje nakupa specialnih

gasilskih vozil
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, Kardeljeva ploščad 21-26, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
nakupa specialnih gasilskih vozil za
osrednje gasilske enote v lokalnih skup-
nostih v letu 1998.

3. Pogoji za dodelitev finančnih sredstev:
a) Upravičenci: na razpis se lahko prija-

vijo osrednje gasilske enote v lokalnih skup-
nostih.

b) Predmet sofinanciranja: sofinancira se
nakup specialnih gasilskih vozil, ki so dolo-
čena z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, in scier:

– GVC – 16/25 (gasilsko vozilo s cister-
no),

– GVC – 24/50 (gasilsko vozilo s cister-
no),

– AL, ALK (gasilska avtolestev, gasilska
avtolestev s košaro),

– ZD (gasilsko zgibno dvigalo).
c) Ponudniki lahko dvignejo dodatno raz-

pisno dokumnetacijo od 8. 6. 1998 do 10.
7. 1998 med 11. in 12. uro v prostorih
Ministrstva za obrambo, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

d) Merila za dodelitev finančnih sredstev.
upoštevane bodo vloge prosilcev, ki bodo
vsebovale:

– izjavo lokalne skupnosti, da gre za na-
kup vozila za osrednjo gasilsko enoto v lo-
kalni skupnosti,

– izjavo lokalne skupnosti, da je sofinan-
cirala dejavnost gasilstva v preteklem in te-
kočem letu najmanj v višini, določeni v meri-
lih za zagotovljeno javno porabo lokalnih
skupnosti, ter da se sredstva požarne takse
porabljajo za potrebe gasilske organizacije
– priložena morajo biti dokazila o porabi
sredstev za te namene,

– tehnično dokumentacijo in opis vozila
s tehnično dokumentacijo,

– finančni načrt nakupa vozila s prilože-
no dobaviteljevo ponudbo.

e) Višina pridobljenih sredstev:
Odbor bo sofinanciral nakup vozil v višini

do 40% vrednosti gasilskega vozila brez pre-
nosne gasilske zaščitne in reševalne opre-
me. Skupna vrednost vseh nakupov, ki jih
bo sofinanciral odbor za razpolaganje s
sredtvi požarnega sklada, je 150,000.000
SIT.

4. Vloge bo na podlagi meril iz tretje toč-
ke obravnavala in analizirala komisija, ki jo
imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada. Komisijo sestavljajo pred-
stavniki prostovoljnih in poklicnih gasilcev
ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.

Število nakupov, ki bodo sofinancirani in
natančen delež sofinanciranja bo na podla-
gi strokovnega predloga komisije določil
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne-
ga sklada.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za nakup gasilskih vozil v
skladu z dotokom finančnih sredstev v po-
žarni sklad. Gasilske enote, prejemniki fi-
nančnih sredstev, morajo v roku enega me-
seca po nakupu oziroma najpozneje do kon-
ca leta poslati Odboru za razpolaganje s
sredtvi požarnega sklada dokazila o naku-
pu.

5. Prijava in razpisni rok: ponudba mora
biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo toč-
nega naslova ponudnika in oznako: “Ne od-
piraj – Ponudba – Odbor za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada – sofinanciranje
nakupa gasilskega vozila.”

Ponudbe morajo biti poslane priporoče-
no po pošti na naslov Ministrstvo za obram-
bo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21-26 ali
osebno oddana v vložišču Ministrstva za
obrambo do 13. 7. 1998 do 12. ure. Ne-
pravočasno prispele, nepravilno opremlje-
ne oziroma oddane ponudbe se ne odpirajo
in se vrnejo ponudnikom neodprte.

6. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
1998 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24, soba
150a.

7. Vsi prosilci bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa najpozneje do 28. 8. 1998.

Odbor za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 53-98 Ob-3104
Pri objavi sklica 4. skupščine družbe Av-

toservis Gorica, d.d., objavljene v Uradnem
listu RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998,
Ob-2704, št. 38/98, se datum skupščine
pravilno glasi:

Skupščina družbe bo v torek, 23. 6.
1998, v prostorih Krajevne skupnosti Nova
Gorica – Center, Erjavčeva 4, Nova Gorica,
ob 16. uri.

4.a točka se pravilno glasi:
a) za izplačilo dividend 6,933.096 SIT.
Dividenda pripada imetnikom delnic, ki

so bili vpisani v delniško knjigo Klirinško
depotne družbe (KDD) na dan 19. 6. 1998.
Na vsako delnico, katere nominalna vred-
nost je 1.000 SIT, se izplača 54 SIT divi-
dende v bruto znesku, najkasneje do 23. 7.
1998. Pri izplačilu se upošteva pripadajoča
revalorizacija za obdobje od 1. 1. 1998 do
dneva izplačila.

Avtoservis Gorica, d.d.,
Nova Gorica

Popravek

Ob-3096
V sklicu 4. redne skupščine družbe FMR,

d.d., Lapajnetova 9, Idrija, objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 34-35, z dne 8. 5. 1998,
Ob-2209, se zadnji odstavek pravilno glasi:

“Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne v petek 12. junija 1998 ob 12.30 v
istih prostorih, na kateri se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.”

FMR, d.d., Idrija
direktor

Št. 0839 Ob-2858
Uprava IMP Inženiring, montaža, pro-

izvodnja, d.d., vabi delničarje na

1. redno skupščino
IMP Inženiring, montaža,

proizvodnja, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. julija 1998 ob 9. uri, v

veliki dvorani v pritličju poslovne stavbe ČZP
Delo, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Tone Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita: Saša
Krančan in Sonja Brelih.

2. Informacija o poslovanju v letih 1993
do 1996 in teku lastninskega preoblikova-
nja družbe.

Poroča začasni direktor družbe Vladimir
Kuret, dipl. inž.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
V skladu z mnenjem nadzornega sveta

začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: sprejme se letno poročilo uprave za
leto 1997 z mnenjem revizorja v predlože-
nem besedilu.

4. Delitev dobička za poslovna leta 1993
do 1997.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet pred-
lagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
revaloriziran dobiček iz preteklih let v znesku
9,968.817,24 SIT in dobiček poslovnega
leta 1997 v znesku 7,777.460,36 SIT, sku-
paj 17,746.277,60 SIT ostane nerazpore-
jen.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Z iztekom dne 2. 7. 1998, na katerega
je sklicana skupščina, preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta, zato za-
časni nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednje sklepe:

5.1. V nadzorni svet se izvoli Gregor Ke-
nig z mandatom od 3. 7. 1998 do 3. 7.
2002.

5.2. V nadzorni svet se izvoli Nikola Vuk-
mirovič z mandatom od 3. 7. 1998 do 3. 7.
2002.

5.3. Ugotovi se, da je svet delavcev v
nadzorni svet izvolil Nikito Rožeja.

6. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina določa plačilo za delo v
nadzornem svetu v obliki sejnine, in sicer za
člana nadzornega sveta 25.000 SIT in za
predsednika 35.000 SIT. Sejnina se izpla-
ča po opravljeni seji, ki se jo je član oziroma
predsednik udeležil in/ali zanjo oddal poob-
lastilo za glasovanje.

7. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 1998, imenuje družba revizij-
sko družbo Revizija Plus, d.o.o.

8. Spremembe točke 3.0 in dopolnitev
točke 8.0 statuta družbe.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe točke 3.0 in dopolnitev toč-
ke 8.0 statuta družbe v predloženem bese-
dilu.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih kartonov vabimo del-
ničarje, da se priglasijo uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno javno listino s sliko, ali
izpisom iz registra pravnih oseb in poobla-
stilom.

Informacija o poslovanju družbe 1993–
1996 ter letno poročilo uprave za poslovno
leto 1997 z mnenjem začasnega nadzorne-
ga sveta o uporabi dobička in letnem poro-
čilu in predlog sprememb statuta so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 1. 6. 1998 do 2. 7.
1998, v IV. nadstropju poslovne stavbe IMP
v Ljubljani, Dunajska 7, med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaš-
čenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih pod točkami 1. do 7. dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov. O sklepu pod 8. točko dnevnega
reda odloča skupščina s 3/4 na skupščini
zastopanega osnovnega kapitala.

IMP Inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d., Ljubljana

začasni direktor

Ob-2859

Na podlagi 14. člena statuta družbe IMP
Livar, d.d., Ivančna Gorica, Ljubljanska ce-
sta 43, sklicuje uprava

2. redno letno skupščino
delniške družbe,

ki bo 2. 7. 1998 ob 15. uri, v prostorih
družbe (sejna soba) na Ljubljanski cesti 43
v Ivančni Gorici, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine.

2. Letno poročilo družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe in predlog za pokrivanje celotne
izgube družbe po predlogu uprave.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
družba Dubarič, d.n.o., svetovanje in revidi-
ranje, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 199.

4. Obvestilo uprave o zamenjavi člana
nadzornega sveta kot predstavnika delav-
cev družbe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v splošni službi v prostorih družbe
IMP Livar, d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivanč-
na Gorica, vsak delovni dan v tednu, med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme udele-
ženec ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti družbi pisno predloženo pred pri-
četkom skupščine.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je potrebno deponirati najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine (to velja tako za del-
ničarje kot pooblaščence), in sicer do
vključno 29. 6. 1998.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 16. uri, na me-
stu prvega sklica.

Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Vse udeležence skupščine prosimo, da
se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v
preddverju sejne sobe družbe pol ure pred
začetkom skupščine.

IMP Livar, d.d.
uprava družbe

Ob-2860

Na podlagi točke 10.23. statuta DZS,
d.d., uprava družbe sklicuje
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skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
ki bo 2. 7. 1998 ob 15. uri, v dvorani

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Miklošičeva cesta 24.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-

števalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi do-
bička za leto 1997.

5. Delitev delnice DZS, d.d.
a) Sklep o delitvi delnice.
b) Sklep o spremembi statuta.
6. Pripojitev Finmedie, d.d., Ljubljana, k

DZS, d.d., Ljubljana:
a) Seznanitev skupščine z rezultati pri-

pojitvene revizije, ki jo je izdelala pooblaš-
čena revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k pogodbi o pripojitvi družbe Fin-
media, d.d., k DZS, d.d.

b) Poročilo uprav družb o pripojitvi Fin-
medie, d.d., k DZS, d.d., Ljubljana.

c) Sklep o pripojitvi Finmedie, d.d., Ljub-
ljana, k DZS, d.d., Ljubljana.

d) Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Finmedia, d.d., k DZS, d.d.

e) Sklep o pogojnem povečanju osnov-
nega kapitala.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje članov nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet

predlagata k posameznim točkam dnevne-
ga reda naslednje sklepe:

Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Za predsednika skupščine se izvo-

li Vojteh Winterleitner, za preštevalke gla-
sov Jelka Kovač Dragar, Mojca Strban in
Milena Erpič, za notarja se potrdi Nada Ku-
mar.

Ad 3) Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 1997 s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta in pozitivnim mnenjem revizorja.

Ad 4) Sprejme se predlog uprave o upo-
rabi dobička s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta: čisti dobiček, ugotovljen v izka-
zu uspeha za leto 1997 v znesku
184,568.225 SIT ostane nerazdeljen.

Iz nerazdeljenega dobička leta 1995 in
njegove revalorizacije do dneva skupščine se
izplača dividenda v bruto znesku 3.000 SIT
na delnico.

Dividenda se izplača do 20. 7. 1998 del-
ničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo
DZS, d.d., na dan 28. 6. 1998.

Ad 5a) Delnica DZS, d.d., se razdeli ta-
ko, da iz ene delnice DZS, d.d., z nominal-
no vrednostjo 24.000 SIT nastane 24 del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. S
tem se število delnic DZS, d.d., poveča od
59.557 na 1,429.368 delnic.

1. Osebam, ki bodo na osmi delovni dan
po sprejemu tega sklepa na skupščini delni-
čarjev družbe DZS, d.d., vpisane kot lastni-
ki delnic DZS, d.d., v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi, d.d., se na njiho-

vih računih za vsako dosedanjo delnico
DZS, d.d. (z nominalno vrednostjo 24.000
SIT) knjiži 24 novih delnic družbe DZS, d.d.
(z nominalno vrednostjo 1.000 SIT). Dose-
danje delnice (z nominalno vrednostjo
24.000 SIT) se brišejo.

2. Število izdanih delnic družbe DZS,
d.d., se tako poveča od 59.557 na
1,429.368 delnic. Osnovni kapital družbe
ostaja enak in znaša 1.429,368.000 SIT.

3. Delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, ki jih dobijo osebe, ki izpolnjujejo po-
goje iz 1. točke tega sklepa so navadne
delnice, so prosto prenosljive, se glasijo na
ime in dajejo lastniku:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do sorazmernega deleža do-
bička, namenjenega za izplačilo dividend,

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji družbe.

Ad 5b) S sklepom o delitvi delnice druž-
be DZS, d.d., se spremeni tudi statut druž-
be DZS, d.d. Statut se spremeni v poglavju
04., ki sedaj glasi:

04.01. Osnovni kapital družbe znaša
1.429,368.000 SIT in je razdeljen na
1,429.368 navadnih delnic (nadalje: del-
nic), ki predstavljajo en razred.

04.02. Delnice so nominirane v tolarjih.
Nominalna vrednost posamezne delnice
znaša 1.000 SIT. Delnice so prosto pre-
nosljive.

04.03. Delnice se glasijo na ime in daje-
jo imetniku:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do sorazmernega deleža do-
bička, namenjenega za izplačilo dividend,

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji družbe.

Ad 6a) Skupščina se seznani z rezultati
pripojitvene revizije, ki jo je izdelala poob-
laščena revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, k pogodbi o pripojitvi družbe Fin-
media, d.d., k DZS, d.d.

Ad 6b) Skupščina soglaša s poročilom
uprav o pripojitvi Finmedie, d.d., Ljubljana,
k DZS, d.d., Ljubljana, ki postane kot prilo-
ga sestavni del tega sklepa.

Ad 6c) DZS, d.d., Ljubljana, sprejema
pripojitev in prevzema Finmedio, d.d., Ljub-
ljana.

Ad 6d) Potrdi se pogodba o pripojitvi
družbe Finmedia, d.d., k DZS, d.d.

Ad 6e)
I. 1. Osnovni kapital družbe DZS, d.d.,

se poveča za 257,152.000 SIT na
1.686,520.000 SIT s pogojem, da bosta
skupščini DZS, d.d. in Finmedia, d.d., potr-
dili pripojitev Finmedie, d.d., k DZS, d.d.

2. Če bo izpolnjen pogoj iz 1. točke te-
ga sklepa, se izdajo delnice DZS, d.d., z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Skupno
se lahko izda največ 257.152 delnic s skup-
no nominalno vrednostjo 257,152.000 SIT.

3. Delnice iz 2. točke tega sklepa so
navadne delnice, ki dajejo njihovim imetni-
kom naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička namenjenega
za izplačilo dividend,

– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

4. Delnice iz 2. točke tega sklepa se
glasijo na ime in so prosto prenosljive.

5. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register ne-
materializiranih vrednostnih papirjev pri Kli-
rinško depotni družbi, d.d. Nalog za vpis bo
družba izdala v 10 dneh po tem, ko jo bo
Finmedia, d.d., obvestila o imenovanju za-
stopnika za prejem delnic iz drugega od-
stavka 521. člena ZGD.

6. Delnice, ki se izdajo pri povečanju
kapitala iz 2. točke tega sklepa, se izročijo
tistim osebam, ki bodo na osmi delovni dan
po vpisu pripojitve pri prevzemni družbi, vpi-
sane kot lastniki delnic Finmedie, d.d., v
centralnem registru nematerializiranih vred-
nostnih papirjev pri Klirinško depotni druž-
bi, d.d.

7. Tistim osebam, ki izpolnjujejo pogoje
iz 6. točke tega sklepa, se izročijo delnice
iz 2. točke tega sklepa v takem razmerju, da
za 3 delnice Finmedie, d.d., dobijo 16 del-
nic DZS, d.d.

8. Kolikor se izkaže, da ima oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega sklepa, v
lasti tako število delnic, da jih, glede na
razmerje iz 7. točke tega sklepa, ni mogoče
v celoti izplačati v delnicah DZS, d.d., se
razlika izplača v denarju. Razlika lahko zna-
ša eno tretjino vrednosti delnice DZS, d.d.,
kar znese 964,21 SIT ali dve tretjini vredno-
sti delnice DZS, d.d., kar znese 1.928,41
SIT. Nihče torej ne more dobiti v denarju
izplačano več kot 1.928,41 SIT. Vrednost
delnice DZS, d.d., izhaja iz pogodbe o pri-
pojitvi družbe Finmedia, d.d., k DZS, d.d. in
velja pod pogojem, da pogodbo potrdita
skupščini DZS, d.d. in Finmedie, d.d.

9. Družba DZS, d.d., bo hkrati s tem, ko
bo izdala nalog za vpis delnic iz 5. točke tega
sklepa, deponirala pri zastopniku za prejem
delnic (iz drugega odstavka 521. člena ZGD)
tudi denar za poplačilo razlik iz 8. točke tega
sklepa.

10. Višina denarja iz 9. točke tega sklepa
se določi tako, da se izračuna teoretično naj-
višji možni znesek, ki bi ga bilo potrebno izpla-
čati takrat, ko bi imele vse osebe, ki izpolnju-
jejo pogoje iz 6. točke tega sklepa, v lasti
samo eno delnico Finmedie, d.d. V takem
primeru bi bilo potrebno izplačati (48.216
delnic Finmedie, d.d., krat 964,21 SIT)
46,490.349,36 SIT.

II. S sklepom te skupščine o pogojnem
povečanju kapitala se lahko spremeni tudi
statut družbe DZS, d.d. Statut se lahko spre-
meni v točki 04.01., in sicer se spremeni
višina osnovnega kapitala in število izdanih
delnic. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe DZS, d.d., da po izvedbi zamenjave
delnic Finmedie, d.d., za delnice DZS, d.d.,
uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeti-
mi sklepi skupščine.

Ad 7) Ugotovi se, da preneha mandat
naslednjim članom nadzornega sveta:

– Marjan Božnik,
– Karmen Rejc,
– Zdenko Glumac,
– Bojan Petan.
Za člane nadzornega sveta se imenujejo:
– Jurij Detiček (izvršni direktor NLB, d.d.),
– Brane Šušterič (direktor Nike, d.d.),
– Karmen Rejc (generalna sekretarka

Združenja družb za upravljanje investicijskih
skladov – GIZ),
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– Miro Golubič (direktor LB Maksime,
d.o.o.).

Ad 8) Za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 se imenuje podjetje P & S
Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 28. 6. 1998 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sa-
mi, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine pred dvorano, kjer bo
zasedala skupščina, eno uro pred pričet-
kom seje.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne gle-
de na višino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu družbe med 9. in 12. uro, v splošni služ-
bi pri g. Kenku.

DZS, d.d.
predsednik uprave

Ob-2861

Na podlagi določil člena 6.3. statuta del-
niške družbe Hoteli Palace, d.d., uprava
Hoteli Palace, d.d., sklicuje

2. sejo skupščine,

ki bo 30. 6. 1998 ob 11. uri, v prostorih
Avditorij KKS, Senčna pot 10, Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se delovna

telesa skupščine: Boris Filli, predsednik
skupščine, Sonja Zimerman, Zvonka Dobri-
lovič, preštevalki glasov. Seji bo prisostvo-
vala vabljena notarka Mojca Tavčar-Pasar.

3. Obravnava in potrditev poročila upra-
ve o poslovanju družbe v poslovnem letu
1997.

Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga nasled-
nji sklep: potrdi se poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 1997.

4. Obravnava in odločanje o razporeja-
nju dobička poslovnega leta 1997.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: dobiček poslov-
nega leta 1997 v višini 94,072.000 SIT
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
potrdi se imenovanje ITEO Revizija, Podjet-
je za revizijo, Ljubljana, d.o.o., za pooblaš-
čenega revizorja delniške družbe za poslov-
no leto 1998.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem, njiho-
vim zakonitim zastopnikom ali pooblaš-
čencem na sedežu družbe vsak delovni
dan od ponedeljka do petka, v času med
12. in 13. uro, od dneva objave dnevnega
reda.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go družbe na dan 23. 6. 1998 in bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini najmanj tri dni pred dnem
seje skupščine, na naslov tajništva delniške
družbe.

Pooblaščenci in zastopniki morajo k pri-
javi priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopstvu.

Udeležence prosimo, da pridejo na dan
skupščine v prostore zasedanja vsaj pol ure
pred pričetkom zasedanja in se z ustreznim
dokazilom oziroma identifikacijskim doku-
mentom prijavijo ter prevzamejo glasovalne
lističe.

Če seja skupščine ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupš-
čine isti dan ob 12. uri, v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Hoteli Palace, d.d., Portorož
uprava družbe

Št. 6/19 Ob-2891
Na podlagi 7. člena statuta delniške

družbe Metalka Zastopstva Holding, d.d.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava
družbe

4. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva

Holding, d.d.,
ki bo 3. 7. 1998 ob 9. uri, na sedežu

družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, nje-

govega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva prešte-
valca glasov po predlogu uprave družbe.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu uprave.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 po predlogu uprave in na
podlagi poročila ter mnenja nadzornega sve-
ta družbe.

5. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v le-

tu 1997, se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.

6. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ostane družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred-
ložijo pismena pooblastila.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Majdi

Turšič v tajništvu družbe, najmanj 20 minut
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Majdi Turšič, v tajništvu družbe vsak dan od
8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupšči-
ne, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne,
3. 7. 1998 ob 10. uri, v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Metalka Zastopstva Holding, d.d.
direktor družbe

Št. 72/98 Ob-2892
Uprava družbe vabi delničarje na

5. sejo skupščine
delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.,

ki bo v torek, 30. junija 1998 ob 13. uri,
v Ljubljani, Dunajska c. 58, v IX. nadstropju,
v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, imenovanje notarja, izvolitev pre-
števalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, imenuje notarja, izvoli
preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju Pozavarovalni-
ce Sava, d.d., v letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano letno poročilo o poslovanju Pozava-
rovalnice Sava, d.d., v letu 1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o delitvi dobička za leto 1997.
4. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina določi nagra-

de članom nadzornega sveta v predlagani
višini.

5. Spremembe in dopolnitve poslovne-
ga načrta Pozavarovalnice Sava, d.d.:

– tabela največjih lastnih deležev poza-
varovalnih kritij;

– elaborat o pričakovanih rezultatih po-
slovanja družbe za obdobje 1998–2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ta-
belo največjih lastnih deležev pozavaroval-
nih kritij.

Skupščina sprejme elaborat o pričako-
vanih rezultatih poslovanja družbe za ob-
dobje 1998–2000.

6. Dopolnitev statuta Pozavarovalnice
Sava, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme do-
polnitev 39. člena statuta družbe.

7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

laganega revizorja za leto 1998.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo, predlogi sklepov ter predlog za

dopolnitev statuta, so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
c. 56, vsak delovni dan od 11. do 14. ure.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Za udeležbo na skupščini mora imeti
pooblaščenec delničarja pisno pooblastilo.
Prosimo, da pooblaščenci predložijo poob-
lastila upravi družbe do 24. junija 1998.

Če 30. 6. 1998 ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine Po-
zavarovalnice Sava, d.d., istega dne ob 14.
uri, na istem mestu. V tem primeru bo skupš-
čina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala, ki jo za sprejemanje
veljavnih odločitev določata zakon o gospo-
darskih družbah in statut Pozavarovalnice
Sava, d.d.

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 254/98 Ob-2893
Uprava družbe Toplice Dobrna, d.d., Do-

brna 50, Dobrna, sklicuje

3. redno letno skupščino
družbe Toplice Dobrna, d.d.,

ki bo v sredo, 1. 7. 1998 ob 12. uri, v
dvorani Zdraviliškega doma – 1. nadstrop-
je, Dobrna 54, Dobrna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje

organov.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna

in lahko veljavno odloča ter imenuje organe
skupščine, predsednico Vanjo Strniša, pre-
števalca glasov Ireno Žagavec in Duška Pre-
sekar ter notarja Marka Finka.

3. Letno poročilo za leto 1997 z revizij-
skim mnenjem in mnenjem NS.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo Toplic Dobrna za leto 1997.

4. Razporeditev dobička z mnenjem NS.
Predlog sklepa: skupščina delniške druž-

be Toplic Dobrna s tem sklepom razporeja
ustvarjeni čisti dobiček za poslovna leta
1993, 1994, 1995 in 1996 v skupni višini
53,828.043 SIT, tako da se:

– za 40,371.032 SIT razdeli delničar-
jem dividende,

– za 13,457.011 SIT povečajo rezerve
družbe.

Dividende v višini 58,29 SIT bruto na
delnico se izplača 1. septembra 1998 s
pripadajočo revalorizacijo per 31. 8. 1998,
vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniš-
ki knjigi tri dni pred zasedanjem skupščine,
na dan 28. 6. 1998. Delničar je dolžan ob-
vestiti družbo neposredno glede številke ži-
ro računa oziroma načina izplačila dividen-
de, ki mu pripada. Če delničar tega ne stori,
se dividenda ne izplača in zapade neizpla-
čana dividenda v petih letih v korist neraz-
porejenega dobička družbe. Dobiček iz leta
1997 v višini 34,043.782 SIT ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-

šo Abeceda Celje, za revizijo poslovnega
leta 1998.

6. Izvolitev nadomestnega manjkajoče-
ga člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: izvoli se manjkajoči na-
domestni član nadzornega sveta Vladimir
Topler, dr. med.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo skupš-
čine se pri družbi shrani pooblastilo.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošilj-
ko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan, pri Presekarju, med
11. in 13. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
uprava

Ob-2894
Uprava in nadzorni svet na podlagi

4. točke 32. člena statuta delniške družbe
sklicujeta

3. skupščino delničarjev
Gorenjske mlekarne, d.d., Kranj,

ki bo 30. 6. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi
družbe v Kranju, Smledniška c. 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine,
b) skupščina sprejme predlog za izvoli-

tev:
– predsednik skupščine Marijan Roblek,
– preštevalka glasov Metka Osojnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 1997.
3. Delitev čistega dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev čistega dobička za leto 1997
v višini 65,711.696,76 SIT, in sicer:

– za druge ali proste rezerve –
25,471.476,76 SIT,

– za dividende delničarjem –
20,383.720 SIT,

– za udeležbo na dobičku – 9,856.500
SIT,

– nerazporejen dobiček – 10,000.000
SIT.

Dividende se nakažejo delničarjem po
stanju na dan 30. 6. 1998 najkasneje do
30. 7. 1998.

Nagrade upravičencem se nakažejo naj-
kasneje do 30. 7. 1998.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1998 skupščina imenuje re-
vizijsko družbo RFR-Ernst & Young.

5. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na razpolago v splošno kadrov-
ski službi Gorenjske mlekarne, d.d., vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro, od
1. 6. 1998 do 22. 6. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki družbi pi-
sno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred skupščino.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. V prime-
ru, da skupščina ne bo sklepčna v času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 13. uri, na mestu
prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupš-
čina veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom skupščine.

Gorenjske mlekarne, d.d., Kranj
uprava

nadzorni svet

Št. 17/98 Ob-2895
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Geodetskega zavoda Slovenije, d.d., skli-
cuje začasna uprava družbe

1. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod

Slovenije, d.d., Ljubljana
Skupščina bo v sredo, 1. 7. 1998 ob

12. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe
Zemljemerska 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni

notar.
2. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v besedilu, kot ga je predla-
gala začasna uprava in začasni nadzorni svet.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o lastninskem preoblikovanju podjetja.

4. Informacija o poslovanju podjetja v ob-
dobju 1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave o poslovanju podjetja v ob-
dobju 1993–1996.

5. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo začasne uprave za poslovno leto 1997,
skupaj z revizijskim poročilom in pozitivnim
mnenjem začasnega nadzornega sveta.

6. Delitev nerazporejenega dobička v
obdobju 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi pozitivnega mnenja za-
časnega nadzornega sveta se sprejme deli-
tev dobička iz odobja 1993–1997.

7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo dopolnitve statuta.
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8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvolijo člani nadzorne-
ga sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

Skupščina se seznani z izvolitvijo pred-
stavnikov sveta delavcev v nadzornem svetu.

9. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se višina sejnin
članom nadzornega sveta, kot sta jo predla-
gala začasna uprava in začasni nadzorni svet.

10. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se imenuje za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za leto 1998
revizijska družba »Dinamic«, Novo mesto.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta druž-
ba oblikuje sklad lastnih delnic zaradi na-
menov, opredeljenih v 240. členu zakona o
gospodarskih družbah iz dela prostih rezerv
ali dobička družbe v predlagani višini.

Gradivo za dnevni red seje skupščine, s
predlogi sklepov, je na vpogled vsem delni-
čarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge na sedežu družbe.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupš-

čine se lahko udeležijo s pravico glasovanja
vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec del-
ničarja mora predložiti tudi pisno pooblasti-
lo. Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.

Način glasovanja: glasuje se osebno ozi-
roma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki se prejme ob vstopu
na skupščino.

Zasedanje: prostor, kjer bo potekala se-
ja skupščine, bo odprt pol ure pred pričet-
kom zasedanja.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno vabljeni!
Geodetski zavod Slovenije, d.d.

direktor

Št. 71/98 Ob-2896
Kopa, računalniški inženiring, d.d., Ki-

dričeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničar-
je na

3. sejo skupščine
delniške družbe Kopa, d.d.,

ki bo 30. 6. 1998 ob 17. uri, v prostorih
družbe na Kidričevi 14, v Slovenj Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani de-

lovni organi skupščine.

3. Sprejem poslovnega poročila uprave
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja in predlog delitve dobička za ob-
dobje od leta 1993 do 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorja in sklep delitve dobička za obdob-
je od leta 1993 do 1997 v predlaganem
besedilu.

4. Dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

loženi sklep o uskladitvi dejavnosti družbe s
standardno klasifikacijo dejavnosti.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter besedilom spremembe statuta je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 12. do 14. ure, od dneva
objave dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo sami ali po
svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopni-
kih. Pooblaščenec se mora izkazati s pi-
snim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Kopa, računalniški inženiring, d.d,
Slovenj Gradec

uprava

Št. 117/98 Ob-2897

Začasna uprava družbe na podlagi 7.
člena statuta delniške družbe GZL Geopro-
jekt, d.d., Letališka ulica 27, Ljubljana, skli-
cuje

1. redno sejo skupščine
GZL Geoprojekt, Podjetje za

geotehnična dela, d.d., Letališka ulica
27, Ljubljana,

ki bo dne 30. 6. 1998 ob 9. uri na sede-
žu družbe in skupaj z začasnim nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Iztok Kremser; za prešte-
valca glasov pa Darja Gerden in Mojca Les-
jak.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red 1.

skupščine delniške družbe GZL Geoprojekt,
d.d., v predloženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

5. Sprejem letnega poročila začasne
uprave za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 v predloženem besedilu.

6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička v letih 1994–1997.

Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letih
1994–1997 ostane nerazporejen.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: kot revizorsko hišo se

izbere Plus revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljub-
ljana.

8. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se vseh enajst
sprememb statuta v predloženem besedilu.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta s
članom nadzornega sveta, ki ga je imenoval
svet delavcev.

Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli-
ta naslednja člana: Iztok Kremser, Otmar
Vrabič.

10. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta
se določi sejnino v višini 30.000 SIT, za pred-
sednika nadzornega sveta pa 40.000 SIT.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe GZL Geoprojekt, d.d., Letališka
ulica 27, Ljubljana vsak delovni dan od
10. do 12. ure od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

razpravljajo delničarji, ki so vpisani v delniš-
ki knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
19. 6. 1998 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje mora bi-
ti pisno in deponirano na sedežu družbe
najkasneje do 27. 6. 1998 do 9. ure.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 10. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupš-
čina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se za udeležbo
na skupščini prijavijo pisno tri dni pred zase-
danjem skupščine in da se zaradi razdelitve
glasovnic oglasijo na mestu zasedanja skupš-
čine eno uro pred začetkom skupščine.

Vljudno vabljeni!
GZL Geoprojekt, d.d.,

začasna uprava

Št. 368/98 Ob-2983
Na podlagi določila 6.3. člena statuta

delniške družbe KOPS, d.d., Tovarna ko-
vinske opreme in procesnih sistemov, Indu-
strijska c. 5, Grosuplje, uprava delniške
družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe KOPS, d.d., Grosuplje,

ki bo v torek, 30. 6. 1998, ob 12. uri,
na sedežu družbe Industrijska 5, Grosuplje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov in imenovanje notarja.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, določi se preštevalca glasov in
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju delniške družbe v letu 1997, po-
slovni načrt za leto 1998, mnenja nadzor-
nega sveta in revizorja ter predloga pokriva-
nja izgube poslovnega leta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju delniške družbe v letu 1997 in
poslovni načrt za leto 1998. Sprejme se
mnenje nadzornega sveta delniške družbe
ter revizijsko poročilo revizijske hiše Pod-
boršek o poslovanju delniške družbe v letu
1997.

Sprejme se predlagano pokrivanje izgu-
be za leto 1997 iz nerazporejenega dobič-
ka preteklih let.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje revizijsko hišo Podbor-
šek.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled med 8. in 12. uro na sedežu druž-
be KOPS, d.d., Industrijska 5, Grosuplje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni premor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

KOPS, d.d., Grosuplje
uprava

Ob-2984
Na podlagi 8.4. točke statuta Iskra Kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me, d.d., Vrtača 1, Semič, uprava sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,

d.d.,
ki bo dne 3. 7. 1998 ob 10. uri, na

sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in prehodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino

in ugotovi, da je na skupščini zastopanih
toliko delnic, da skupščina lahko veljavno
zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov in notarja.

Predlog sklepa: v delovna telesa se izvo-
lijo: Marinka Šabec – predsednica skupšči-
ne, Josip Gusiš, Sonja Pavše – preštevalca
glasov, Janez Ferlež – notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalca glasov predsednik skupščine ugo-
tovi sklepčnost skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1997, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev in
prečiščenega besedila statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o obli-
kovanju sklada lastnih delnic na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta do višine 10% vseh delnic družbe.

8. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996 in za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o raz-
delitvi dobička, na podlagi predloga uprave
in mnenja nadzornega sveta, za leto 1996
in 1997, in sicer:

Čisti dobiček, ustvarjen v letu 1996, v
revalorizirani višini 43,783.513,54 SIT se
nameni:

– za oblikovanje prostih rezerv –
21,891.756,77 SIT,

– v sklad lastnih delnic –
21,891.756,77 SIT.

Čisti dobiček, ustvarjen v letu 1997, v
višini 129,013.443,92 SIT se nameni:

– za oblikovanje prostih rezerv –
64,506.722 SIT,

– za izplačilo dividend – 43,000.000
SIT,

– v sklad lastnih delnic – 8,108.243,23
SIT,

– za udeležbo uprave in nadzornega sve-
ta – 2,150.000 SIT,

– nerazporejeni ali nerazdeljeni dobiček
– 11,248.478,69 SIT.

Na eno delnico se izplača dividenda v
bruto višini 75,43 SIT.

Dividenda se izplača najkasneje do
30. 12. 1998 vsem delničarjem, ki bodo
do takrat zagotovili potrebne podatke za na-
kazilo. Za izplačilo dividende se upošteva
stanje v delniški knjigi, ki jo vodi Centralna
klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine.

9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1998 se imenuje Dinamic,
d.o.o., Brusnice, Kandijska cesta 64, Novo
mesto.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov sta uprava in nad-

zorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlaganimi

spremembami statuta in s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe.

Nasprotni predlogi: Vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so

delnice družbe na dan 15. 6. 1998 vknjiže-
ne na račun vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno
prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec del-
ničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami, osebno oziroma po  pooblaš-
čencu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30 v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra Kondenzatorji, d.d.,
uprava

Na podlagi 6.5. točke delničarske po-
godbe o ustanovitvi združenja delničarjev
Iskra Kondenzatorji, d.d., sklicujem

6. zbor združenja delničarjev
Iskra Kondenzatorji, d.d.,

ki bo 4. 6. 1998 ob 18.30 v Kulturnem
domu v Semiču.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter
preštevalca glasov in potrditev dnevnega
reda.

2. Obravnava dnevnega reda 3. skupš-
čine delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d., ter določitev smernic pooblaščencem.

3. Sprejem sprememb delničarske po-
godbe in pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev Iskra Kondenzatorji, d.d. V sklo-
pu te točke bo podana informacija o inter-
nem trgu.

4. Izvolitev pooblaščencev, ki nas bodo
zastopali na 3. skupščini delničarjev Iskra
Kondenzatorji, d.d., in volitve predsednika
in namestnika zbora združenja delničarjev.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbor veljavno odloča, če so navzoči del-

ničarji združenja z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala v
združenju. Če zbor ob uri sklica ne bo sklep-
čen, se ponovi istega dne ob 19. uri v istih
prostorih. Zbor združenja bo takrat veljavno
odločal ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Iskra Kondenzatorji, d.d.,
predsednik zbora združenja delničarjev

Št. 62/98 Ob-2985

Uprava – direktor družbe na podlagi 7.3.
točke statuta delniške družbe Univit Hol-
ding, d.d., Ljubljana, sklicuje

4. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo 29. 6. 1998 ob 14. uri v prostorih
Univit Holding, d.d., Nazorjeva 6, Ljubljana
in skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo delovna te-
lesa skupščine.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1998 imenuje revizorska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija, Dunajska 21, Ljubljana.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poroči-
la revizorja se sprejme predlagano letno po-
ročilo o poslovanju v letu 1997.

4. Uporaba in delitev dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v letu 1997 ustvarjeni
dobiček v znesku 5,861.789,74 SIT v ce-
loti razporedi na preneseni nerazporejeni
dobiček iz preteklih let.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, soba
št. 25, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ude-
leženci pred začetkom skupščine. Poobla-
stilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno. Pooblastilo družba obdrži.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo le delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavili svojo ude-
ležbo na sedežu družbe. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati s prijavo poslati tudi pisna poob-
lastila.

Univit Holding, d.d.,
uprava družbe

Št. 33 Ob-2986
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Tehniška založba Slovenije, d.d., Ljubljana,
Lepi pot 6, sklicuje uprava družbe

3. sejo skupščine
družbe Tehniška založba Slovenije,

d.d.,
ki bo dne 29. junija 1998 ob 13. uri v

prostorih Tehniške založbe Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delov-

ne organe, in sicer: za predsednika skupš-
čine Ludvika Kalužo, za preštevalki glasov
Sonjo Dacar, Branko Pirc, za zapisničarko
notarko Nevenko Tory.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

4. Poslovno poročilo uprave za leto
1997 s predlogom delitve dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997 in na predlog
uprave in nadzornega sveta potrdi predlog
delitve dobička za leto 1997.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Teh-
niška založba Slovenije, d.d., za leto 1998,
skupščina imenuje revizijsko hišo ITEO Re-
vizija.

6. Spremembe in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe in dopolnitve statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpi-
som delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom del-
ničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.

Pozivamo delničarje ali njihove pooblaš-
čence, da v pisni obliki, ki je priloga vabilu,
najavijo svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje tri dni pred zasedanjem.

Pozivamo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu Tehniške založbe pol ure pred za-
četkom zasedanja, da se bodo podpisali na
seznam udeležencev in da prevzamejo gla-
sovalne tablice oziroma lističe in druga gra-
diva.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Branki
Pirc.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi in s tem omo-
gočijo, da bo uprava o njih sprejela svoja
stališča in jih pripravila do zasedanja skupš-
čine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Tehniška založba Slovenije, d.d.,
uprava družbe

Ob-2987
Uprava družbe skladno s 33. členom sta-

tuta družbe Hotel Ribno, d.d., sklicuje

5. skupščino družbe
Hotel Ribno, d.d.,

ki bo v torek, 30. 6. 1998 ob 12. uri, v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.

Sklepi skupščine so veljavni, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine: predsednik skupščine in ko-
misija za izvedbo glasovanja in volitev. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1997 v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997 in načinu pokrivanja izgube iz
preteklih let.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o delitvi dobička za leto 1997 in načinu

pokrivanja izgube iz preteklih let v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o spremembi statuta v predloženem be-
sedilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled na sedežeu družbe na Bledu, Izlet-
niška 44, vsak delovni dan od 9. do 13. ure,
v času od 30. 5. 1998 do 30. 6. 1998.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi na sedež
družbe na Bledu, Izletniška 44, v 7 dneh po
objavi tega sklica.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedežu družbe najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenec del-
ničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za 3. julij 1998 ob 12. uri, v prostorih
Hotela Ribno, pri čemer bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Hotel Ribno, turizem, d.d.
uprava družbe

Št. 36/98 Ob-2913
Uprava družbe Infond - Zlat, pooblašče-

na investicijska družba d.d., na osnovi sta-
tuta družbe sklicuje

skupščino
Infond - Zlat, pooblaščene investicijske

družbe d.d.
Skupščina bo v torek, dne 30. 6. 1998

ob 13. uri na sedežu družbe, v Mariboru,
Ulica Vita Kraigherja 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Marjana Javornika in za
preštevalki glasov Natašo Novak ter Iris Ko-
ren.

3. Letno poročilo družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo družbe za leto 1997.
4. Uporaba dobička za l. 1997.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 v

skupni višini 70,584.261,40 SIT se uporabi:
– 70,000.000 SIT za namen povečanja

osnovnega kapitala,
– 584.261,40 SIT ostane kot nerazpo-

rejen dobiček.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-

stev družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe

se na osnovi sklepa o uporabi dobička po-
veča iz sredstev družbe za 70,000.000 SIT.

Povečanje se izvede z izdajo 70.000
navadnih imenskih delnic, nominalne vred-
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nosti po 1.000 SIT. Delnice dajajo enake
pravice kot ostale delnice družbe.

Delničarjem pripadajo nove delnice v so-
razmerju z njihovo dosedanjo udeležbo v
osnovnem kapitalu družbe.

Kolikor dosedanja udeležba delničarja v os-
novnem kapitalu ne zadošča za dodelitev pol-
ne delnice, pridobi delničar delno pravico iz
339. člena zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina pooblašča nadzorni svet druž-
be, da spremeni statut družbe, tako da nje-
gova določila uskladi s tem sklepom o po-
večanju osnovnega kapitala.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Coopers & Lybrand, d.d.,
Ljubljana, za revizorja družbe za leto 1998.

8. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe

se poveča za skupno nominalno višino del-
nic, vplačanih v postopku javne ponudbe na
osnovi sklepa skupščine z dne 27. 3. 1998.
Uprava družbe je v prvih petih letih po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster pooblaščena povečati osnovni kapital
družbe za skupni znesek 5% od višine po-
večanja osnovnega kapitala, tako da vsako
leto odloči o povečanju za 1%.

Skupščina pooblašča nadzorni svet druž-
be, da skladno temu sklepu spremeni statut
družbe.

9. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

sprejetih sprememb statuta družbe razreši
dosedanja člana nadzornega sveta Mitjo Te-
menta in mag. Jožeta Ajdiča.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži seje skupščine, če svojo udelež-
bo v skladu s statutom družbe pisno prijavi
družbi najmanj tri dni pred skupščino.

Kolikor se bo skupščine udeležil poob-
laščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane de-
ponirano na sedežu družbe.

Sklepčnost
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Letno poročilo in spremembe statuta

družbe so vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraig-
herja 5, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

PID Infond - Zlat d.d.,
direktor

Ob-2914
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe,

direktor družbe Emona obala Koper d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje

3. skupščino delničarjev
družbe Emona obala Koper d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 3. julija 1998 ob 11. uri v veliki

sejni dvorani Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, predstavitev notarja ter izvoli-
tev delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda,

– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 skupaj z revizorskim mne-
njem.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe razporeja del ustvarjenega čistega do-
bička za leto 1997 v višini 281,218.005,50
SIT na nerazporejeni dobiček.

Del revaloriziranega prenesenega čiste-
ga dobička iz prejšnjih let v višini
138,818.400 SIT se razporedi za dividen-
de, v višini 80 SIT bruto na delnico.

Upravičenci do dividende so delničarji
po stanju delničarjev vpisanih v centralni re-
gister KDD na dan 14. 7. 1998.

Družba bo dividende izplačala najkasne-
je v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, na način določen s sklepom
uprave družbe.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijsko
družbo AB-REV, Družba za revidiranje
d.o.o., Nova Gorica, Trg M. A. Plenčiča 23,
Nova Gorica.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, v korist katerih so delnice del-
niške družbe vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi (KDD) na dan 23. 6. 1998 in ki bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe do 2. 7. 1998 vsak delovnik
od 11. do 14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona obala Koper d.d.,
direktor družbe

Št. 268 Ob-2982
Na podlagi 35. člena statuta družbe

Gradis Strojno prometna operativa, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z do-
ločili zakona o gospodarskih družbah in 66.
člena zakona o prevzemih, začasna uprava
družbe sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Gradis Strojno

prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32

ki bo 2. 7. 1998 ob 17. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Damjan Belič, za preštevalki
glasov se izvolita Marija Maček in Sonja Po-
strašija.

Seji bo prisostvovala notarka Marina Ru-
žič Tratnik.

2. Seznanitev z dnevnim redom
3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine družbe v predlaganem be-
sedilu.

4. Poročilo o poteku lastninskega pre-
oblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

6. Informacija o rezultatih poslovanja
družbe za obdobje 1993 - 1996.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o rezultatih poslovanju družbe
za obdobje 1993 - 1996.

7. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1997.

8. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube v
letih 1993, 1994 in 1995 ter o razporeditvi
dobička za leti 1996 in 1997.

Predlog sklepa: izguba v višini
201,480.000 SIT in revalorizacija izgube v
višini 76,946.000 SIT na dan 1. 1. 1998
se pokrije iz dobička leta 1996 v višini
10,426.000 SIT in revalorizacije dobička
za leto 1997 v višini 980.000 SIT, dobička
leta 1997 v višini 11,674.000 SIT, iz rezerv
v višini 83,781.000 SIT ter revalorizacije
rezerv v višini 171,565.000 SIT.

9. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za poslovno leto 1998 se imenuje re-
vizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

10. Izvolitev članov nadzornega sve-
ta-predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta - predstavnike delničarjev se izvolijo:

1. Matjaž Kumelj
2. Peter Janša
3. Senko Pličanič
Skupščina se seznani s članoma nad-

zornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev
družbe.
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11. Določitev sejnine članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
30.000 SIT neto za člana in 40.000 SIT
neto za predsednika nadzornega sveta in
se revalorizira z rastjo cen življenjskih po-
trebščin.

Predlagatelj sklepov pod točko št. 9 in
št. 10 je začasni nadzorni svet, v ostalih
primerih pa sta predlagatelja začasna upra-
va in začasni nadzorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be v Ljubljani, Šmartinska 32, od 1. 6. 1998
do dneva zasedanja skupščine, vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi poblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in ves čas trajaja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi družbe na dan 25. 6. 1998 in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne, to je do vključno 29. 6. 1998, pisno
prijavijo svojo udeležbo. Po pošti je prijava
sporočena pravočasno, če prispe na sedež
družbe do vključno 29. 6. 1998. Poob-
laščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakoni-
tem zastopanju.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj uro pred za-
četkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem za-
stopanju (izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo za-
časni upravi v sedmih dneh od dneva obja-
ve sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 17.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Vljudno vabljeni!
Gradis SPO, d.d.,

začasna uprava

Ob-2988

Begrad delniška družba gradbeništvo, tr-
govina, inženiring Črnomelj, Zadružna
c. 14, sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo v četrtek dne 2. 7. 1998 ob 13. uri
v Kulturnem domu Črnomelj z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in iz-
volitev delovnih teles: predsednika, prešte-
valke glasov, in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Potrdi se predlagani dnevni red skupšči-
ne.

Izvolijo se delovna telesa skupščine v
sestavi predsedujočega in treh prešteval-
cev glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Janez Ferlež.

2. Obravnava letnega poročila poslova-
nja za leto 1997 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa:
Neto dobiček družbe za poslovno leto

1997 v višini 32,937.221,34 SIT se razpo-
redi za:

1. 1,623.000 SIT čistega dobička se
nameni v rezerve zaradi nadomestila nomi-
nalnega zneska umaknjenih delnic, s čemer
se rezerve družbe povečajo na revalorizira-
ni znesek 54,781.606,02 SIT.

2. Preostali čisti dobiček v znesku
31,314.221,34 SIT se v celoti nameni za
pokrivanje izgube iz preteklih let 1993 in
1994.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic v breme dobička in razporeditve
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom 1.623 lastnih delnic, v nominalni
vrednosti 1,623.000 SIT v breme dobička
in razporeditve dobička po določbah 3.
odst. 356. člena zakona o gospodarskih
družbah.

5. Pokrivanje prenesene izgube iz pre-
teklih let 1993 in 1994 z dnem 1. 1. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o načinu pokrivanja prenesene izgu-
be iz preteklih let.

6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe glede sedeža družbe v pred-
loženem besedilu ter potrdi čistopis statuta
z vključenimi spremembami, ki jih je spreje-
la skupščina.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za sestavo revizije poslovanja druž-
be za leto 1997 imenuje revizijska družba
Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

8. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Vse gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Begrad vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave dnevnega reda.

Delničarji lahko v desetih dneh po objavi
sklica skupščine pisno predlagajo dopolni-
tev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.

Delničar lahko glasuje na skupščini le,
če je udeležbo na skupščini prijavil pred
zasedanjem skupščine od 12. do 13. ure v
avli Kulturnega doma. Zastopnik delničarja
se mora pred sejo izkazati s pisnim poobla-

stilom. Glasovanje na skupščini bo javno.
Če bo sklic skupščine neuspešen jo bo-

mo ponovili dne 10. 7. 1997 ob isti uri. V
primeru ponovnega sklica je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic, oziroma višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Begrad, d.d., Črnomelj

Št. 6099 Ob-2989
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena

statuta Zavarovalnice Maribor, d.d., ter na
podlagi sklepa Nadzornega sveta z dne
26. 5. 1998 sklicuje uprava družbe

13. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor, d.d.,

ki bo v ponedlejek, dne 29. 6. 1998 ob
10. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v
sejni dvorani št. 607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov  z 12. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 30. 6.
1997.

3. Obravnava in sprejem poročila revizij-
ske družbe “Revidis” o reviziji računovod-
skih izkazov in poročila pooblaščenega ak-
tuarja o pregledu zavarovalnotehničnih re-
zervacij.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili o
reviziji računovodskih izkazov in o aktuar-
skem pregledu zavarovalnotehničnih re-
zervacij.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave in nadzornega sveta o poslovanju
družbe za leto 1997.

5. Sklepanje o delitvi oziroma razporedi-
tvi dobička družbe.

Predlog sklepa:
– skupščina družbe soglaša s predlo-

gom uprave in mnenjem nadzornega sveta
družbe, da se v skladu z zavarovalnimi po-
goji in pravilnikom življenjskim zavarovan-
cem pripiše 650,000.000 SIT dobička živ-
ljenjskih zavarovanj,

– skupščina sklene, da se nerazporejeni
čisti dobiček leta 1997 v višini
329,986.051,33 SIT razporedi v celoti v
rezervni sklad družbe;

– skupščina sklene, da se iz sredstev
rezerv krijejo izgube iz preteklih let, in sicer:

– iz oblikovalnih rezerv družbe –
774,987.415,27 SIT,

– iz revalorizacijskega dela rezerv –
85,223.717 SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja za leto 1998 se kot revizorja ime-
nuje revizijsko družbo “Revidis”, d.o.o., iz
Ljubljane.

7. Sprejem ugotovitvenega sklepa o zne-
sku osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
ugotavlja, da po izvršeni dokapitalizaciji
družbe znaša osnovni kapital Zavarovalnice
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Maribor, d.d., 814,843.500 SIT in je zaradi
tega potrebno:

1. za uskladitev vpisanega zneska os-
novnega kapitala družbe v sodnem registru
z dejanskim stanjem vplačanega osnovne-
ga kapitala v knjigovodstvu družbe in njeni
delniški knjigi opraviti za 16.000 navadnih
delnic z nominalno vrednostjo 50.000 SIT
po delnici vpis po dokapitalizaciji skupaj
vplačanega zneska 800,000.000 SIT, spe-
cifikacija se nahaja v dokumentaciji in gradi-
vu za skupščino;

2. opraviti vpis popravka dejanskih
vplačil prvotnega osnovnega kapitala ob
ustanovitvi družbe v znesku 14,843.500
SIT, kar predstavlja dejanski osnovni ka-
pital ob tedanji sukcesivni ustanovitvi druž-
be. Vplačanih je bilo skupaj 4241 delnic,
od tega prednostnih 4175 in 66 navadnih
delnic.

3. Nadzorni svet družbe se pooblasti,
da skladno s tem sklepom skupščine izvrši
popravek statuta družbe.

8. Nagrada člaom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi uspešno zaklju-

čenega poslovnega leta in temu ustreznega
pristopa članov nadzornega sveta k poslov-
nemu izidu družbe se predsedniku nadzor-
nega sveta odobri nagrada v znesku
500.000 SIT, članom nadzornega sveta pa
nagrada v znesku 400.000 SIT.

9. Razrešitev in imenovanje članice nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na lastno željo se razre-
ši članica nadzornega sveta Romana Pa-
jenk, dipl. ek., ki je zastopala interese delni-
čarja Probanke, d.d., iz Maribora in se na-
mesto nje kot zastopnica in predstavnica
istega delničarja imenuje Janja Postružnik,
dipl. ek. Imenovanje stopi v veljavo takoj in
velja do konca sedanjega mandata nadzor-
nega sveta.

10. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, Cankar-
jeva ulica 3, pisarna št. 604/VI.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki se morajo izkazati z verodostojnim
pooblastilom v tajništvu družbe neposredno
pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor, d.d.,
uprava družbe

Ob-2990
Na podlagi določil 21. člena statuta upra-

va Merkur, d.d., sklicuje

6. skupščino
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,

Kranj, Koroška cesta 1
Skupščina bo 1. 7. 1998 ob 12. uri v

konferenčni dvorani poslovne stavbe Mer-
kur v Naklem, Cesta na Okroglo 7, VI. nad-
stropje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika, tri člane verifikacijske komisije, za-
pisnikarja in notarja.

2. Letno poročilo Merkur, d.d., za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo Merkur, d.d., za leto 1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o delitvi dobička za leto 1997.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta –

predstavnikov delničarjev za štiriletno man-
datno obdobje, seznanitev skupščine s čla-
ni nadzornega sveta – predstavniki delav-
cev.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pet čla-
nov nadzornega sveta – predstavnikov del-
ničarjev. Skupščina je seznanjena s petimi
člani nadzornega sveta – predstavniki delav-
cev. Mandat članov nadzornega sveta zač-
ne teči s prenehanjem mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta.

5. Določitev nagrad predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o višini nagrade predsedniku in članom
nadzornega sveta za njihovo delo.

Gradivo
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Gradivo za skupščino je na vpogled
na sedežu družbe v tajništvu  poslovodstva v
Kranju, Koroška cesta 1, vse delovne dni
od 1. 6. do 1. 7. 1998 od 9. do 11. ure.
Delničarjem, ki imajo 5.000 in več delnic
bomo gradivo poslali po pošti. Nasprotni
predlogi delničarjev morajo biti pisno vlože-
ni v roku 7 dni od objave tega sklica in
obrazloženi.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznak A, B, C in G, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo upravi družbe svojo udeležbo; poob-
laščenci morajo s prijavo za udeležbo po-
slati tudi pooblastilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Skupščina sprejme sklepe z navad-
no večino oddanih glasov. Glasovanje je
osebno, po pooblaščencu ali zatopniku na
skupščini, na podlagi “glasovalnega lističa”,
ki ga prejme delničar ob vstopu v prostor,
kjer bo skupščina zasedala.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
1. 7. 1998 ob 13. uri v istem prostoru.
Skupščine bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno vabljeni!
Merkur – trgovina in storitve, d.d., Kranj
generalni direktor – predsednik uprave

Št. 206582 Ob-2991

Uprava PAP-Telematika, d.d., Ljubljana,
Pivovarniška 6, Ljubljana, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
PAP-Telematika, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 9. 7. 1998 ob 10. uri na
sedežu delniške družbe na Pivovarniški 6, v
Ljubljani

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev oziro-

ma imenovanje delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in predlaga kan-

didate za delovna telesa skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvoli za predsednika skupščine Janez Gre-
gorič.

2. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: na podlagi poročila,
predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava poročila revizorja za po-

slovno leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo o reviziji računovodskih izkazov za
leto 1997.

5. Obravnava in odločanje o poslovnem
poročilu uprave za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe,
se sprejme poslovno poročilo za leto 1997
v predloženem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, ostane
izguba v višini 12,507.152,12 SIT, ustvar-
jena v letu 1997, nepokrita in se bo pokrila
iz tekočega poslovanja v prihodnjih letih.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1998 se na predlog
nadzornega sveta imenuje revizorsko druž-
bo Coopers & Lybrand.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu delniške družbe PAP-Telematika,
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva. Ce-
lotno gradivo, obrazložitve ter druge infor-
macije so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila dajo svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno upravi družbe. Uprava in nadzor-
ni svet bosta o utemeljenih predlogih spre-
jela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

PAP-Telematika, d.d., Ljubljana,
uprava

generalni direktor

Št. 5/98 Ob-2992

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 7.3. člena statuta del-
niške družbe SGP Kraški zidar, d.d., Seža-
na sklicujem

2. sejo skupščine družbe,

ki bo v torek, dne 30. 6. 1998 ob 13.
uri v motelu Kompas na Suhozemnem ter-
minalu v Sežani, Partizanska c. 117.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine ter verifikacijsko komisijo in do-
loči zapisnikarja in notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1997.
6. Odločanje o delitvi dobička za leto

1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička za leto 1997.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslov-

no leto 1998 se imenuje predlagani revi-
zor.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na
skupščini pisno najavili najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Naprošamo udeležence, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja v pro-
storu, kjer bo potekala skupščina, da bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost na sez-
namu udeležencev ter prevzeli gradivo za
glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu podjetja v pravni službi vsak
dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
tega sklica v časopisu Delo podajo more-
bitne nasprotne predloge. Predlogi morajo
biti pisni in utemeljeni.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna bo odložena za eno uro.
V tem primeru bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

SGP Kraški zidar, d.d., Sežana,
uprava

Št. 253 Ob-2993

Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Kovintrade Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, Celje, sklicuje uprava
družbe

3. sejo skupščine
Kovintrade Zunanja trgovina, d.d.,

Celje,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 6. 1998 ob

12. uri v prostorih Kovintrade, d.d., Celje,
Mariborska 7 (dvorana v pritličju), in predla-
ga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine.

2. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo družbe za leto 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorja.

3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

delitev čistega dobička družbe za leto 1997.
Čisti dobiček leta 1997 v višini

24,308.606,32 SIT se razdeli:
– za dividende – 10,477.300 SIT,
– kot nerazporejeni – 13,831.306,32 SIT.
Delničarjem, ki bodo 2 dni po seji

skupščine družbe vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana, to je na dan 1. 7. 1998,
pripadajo dividende v višini 100 SIT bruto
na delnico in se izplačajo delničarjem naj-
kasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini družbe.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe.

Osnovni kapital se poveča iz
114,650.000 SIT na 343.950.000 SIT iz
sredstev družbe, in sicer:
1. Iz revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala – 100,820.000 SIT,
2. Iz sredstev rezerv – 68,364.000 SIT,
3. Iz revalorizacijskega
popravka rezerv – 60,116.000 SIT,
skupaj – 229,300. 000 SIT;

kot to izhaja iz revidirane bilance stanja
na dan 31. 12. 1997.

Za povečani osnovni kapital v znesku
229,300.000 SIT se spremeni nominalna
vrednost delnice.

Nominalna vrednsot dosedanje delnice
1.000 SIT se spremeni na 3.000 SIT. V
skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala družbe se spremeni 1. odstavek 3.
člena statuta družbe, tako da se glasi.

Osnovni kapital družbe znaša
343,950.000 SIT in je razdeljen na
114.650 navadnih prosto prenosljivih del-
nic z nominalno vrednostjo 3.000 SIT.

Smiselno se spremeni tudi 4. člen sta-
tuta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z obli-

kovanjem sklada lastnih delnic. Družba do-
datno oblikuje iz presežka rezerv sklad last-
nih delnic v višii 10% osnovnega kapitala (do
zneska 34,395.000 SIT), za namene iz 240.
člena zakona o gospodarskih družbah.

6. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe Ko-
vintrade Zunanja trgovina, d.d., Celje.

7. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe se imenuje revizorska hiša Coopers
& Lybrand, d.d.

Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu družbe, Mariborska 7/II.
nadstropje, Celje, od 29. 5. 1998 dalje
dnevno od 9. do 12. ure, v tajništvu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan
26. 6. 1998 in ki družbi pisno prijavijo svo-
jo udeležbo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 26. 6.
1998. Prijava je pravočasno sporočena po
pošti s priporočeno pošiljko, če prispe na
sedež družbe do vključno dne 26. 6. 1998.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo pri-
ložiti tudi pisna pooblastila.

Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
14. uri istega dne v istem prostoru. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovintrade, d.d., Celje
uprava

Št. 20-101/98 Ob-2994
Na podlagi določil prečiščenega besedi-

la statuta delniške družbe Tovarne olja Gea,
d.d., sklicujem

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarne olja Gea, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 2. julija 1998 ob
11. uri, na sedežu družbe v Slovenski Bi-
strici, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave

4. zasedanje skupščine delniške družbe
Tovarne olja Gea, d.d., vodijo naslednja
delovna telesa: predsednik Milan Gerič,
verifikacijska komisija Lidija Leskovar kot
predsednik in Milena Podlesnik ter Anica
Polanc kot preštevalki glasov, ob sodelo-
vanju notarja Andreja Šoemena, Trstenja-
kova 5, Ptuj.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo o poslovanju za
leto 1997 v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da:

  1. Realiziran čisti dobiček leta 1997 v
višini 155,786.998 SIT, ostane nerazpore-
jen ter predstavlja kriterij ugotovitev zneska,
namenjenega za delitev v tekočem letu.

  2. Izplačilo se izvede iz nerazporejene-
ga dobička prejšnjih let v skupni višini
62,314.799 SIT s pripadajočo revalorizaci-
jo do dneva zasedanja skupščine, za na-
slednje namene:

– za dividende – 54,525.449 SIT,
– za nadzorni svet – 2,336.805 SIT,
– za upravo – 5,452.545 SIT.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki

so na dan izvedbe skupščine vpisani v del-
niški knjigi in bo izplačana v roku 60 dni od
sprejetja tega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, za revidiranje poslovanja delniške
družbe Tovarne olja Gea, d.d., Slovenska
Bistrica za poslovno leto 1998, imenuje
skupščina delniške družbe firmo I.T.E.O.
Revizija, podjetje za revizijo Ljubljana,
d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničar, njegov zakoniti zastopnik ali

pooblaščenec se lahko udeleži skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec
se mora eno uro pred pričetkom skupščine
izkazati s potrdilom o vplačanih delnicah ali
s pisnim pooblastilom delničarja in njego-
vim potrdilom o vplačanih delnicah razen,
če je pisno pooblastilo v družbi že deponi-
rano.

Vsa gradiva s predlogi sklepov, o katerih
bo skupščina odločala, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
med 8. in 11. uro.

Če skupščina na prvem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, bo drugo zasedanje is-
tega dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom.
Na njej se veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Tovarna olja Gea, d.d.

uprava – direktor

Ob-2995
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške

družbe Grosist Gorica, d.d., Šempeter pri
Gorici, Nikole Tesle 10, sklicujem

3. redno zasedanje
delničarjev,

ki bo 2. 7. 1998 ob 14. uri v prostorih
uprave delniške družbe, Nikole Tesle 10,
Šempeter pri Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje zapisnikarja, preštevalca

glasov in notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa po predlogu predsedni-

ka: za preštevalca glasov 3. zasedanja
skupščine se imenujeta Bojan Sotlar in Lu-
cija Sirk, za zapisnikarja 3. zasedanja skupš-
čine za potrebe družbe se imenuje Marjetka

Vodopivec za notarja za sestavo zapisnika
3. zasedanja skupščine se imenuje notarka
Eva Lučovnik.

3. Poslovno poročilo uprave družbe za
leto 1997.

Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta družbe: sprejme se po-
slovno poročilo uprave za leto 1997 z mne-
njem nadzornega sveta in mnenjem revizor-
ske hiše.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa po predlogu uprave in

nadzornega sveta družbe: ustvarjeni čisti do-
biček iz leta 1997 v znesku
155,866.880,72 SIT (bruto dobiček
193,851.647,72 SIT, manj davek iz dobič-
ka 37,984.767 SIT) se razdeli na naslednji
način:

– za izplačilo dvididend – 29,961.780
SIT oziroma 19,22% dobička,

– za proste rezerve – 124,407.050,72
SIT oziroma 79,81% dobička,

– za nagrado upravi – 1,498.050 SIT
oziroma 0,97% dobička,

od tega ena tretjina v gotovini in dve
tretjini v delnicah po ponderirani povprečni
tržni ceni v mesecu aprilu 1998.

Bruto dividenda na delnico znaša 60 SIT,
oziroma 45 SIT neto.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan zasedanja skupščine, v roku enega me-
seca po sprejetju sklepa skupščine.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa po predlogu nadzornega
sveta: za finančnega revizorja družbe za le-
to 1998 se imenuje revizorska hiša Podbor-
šek, k.d., Ljubljana, Dunajska 22.

6. Obravnava letnega plana družbe za
leto 1998.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Nikole Tesle 10, Šempeter pri Go-
rici, v tajništvu direktorja družbe od 9. do
11. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako C ali G
sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci
morajo ob prijavi predložiti pooblastila v pi-
sni obliki. Vsak delničar ali njegov pooblaš-
čenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini v pisni obliki najkasneje tri dni
pred zasedanjem.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje taj-
no. Vsak delničar ali pooblaščenec prevza-
me glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene predloge v pisni obliki,
najkasneje 7 dni po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri v istem prostoru.

Vljudno vabljeni!
Grosist Gorica, d.d.,

direktor

Ob-2996
Na podlagi 24. člena statuta Commer-

ce, d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Commerce,

ki bo v torek, 30. junija 1998 ob 13. uri
na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva
6, VI. nadstropje, sejna dvorana št. 602.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Uprava odpre skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko glasoval-
nih delnic, da skupščina lahko zaseda.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Commerce za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe Com-
merce za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta in pooblaščenega revizorja.

3. Delitvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1997, in sicer:
nerazporejeni čisti dobiček iz prejšnjih let v
višini 30,227.544,54 SIT povečan za reva-
lorizacijski popravek v višini 6,911.328,88
SIT po stanju na dan 31. 12. 1997 se raz-
poredi za dividende.

Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 60,175.544,30 SIT se razporedi:

– za izplačilo dividend – 8,313.502,58
SIT,

– preostanek dobička iz leta 1997 v viši-
ni – 51,862.041,72 SIT ostane nerazpore-
jen.

Delitev se opravi po stanju na dan
31. 12. 1997. Do izplačila dividende v viši-
ni 72 SIT na delnico so upravičeni delničar-
ji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
27. junija 1998. Dividende se izplačajo v
30 dneh po sprejetju sklepa na skupščini.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje revizijska hiša
Start – Revizijska hiša, Družba za revizijo in
davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino bo delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe, v pi-
sarni št. 424, od sklica skupščine dalje,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno
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prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja. Prijavljeni udeleženci
z osebno izkaznico ali drugim identifikacij-
skim dokumentom s podpisom potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno
gradivo.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 14. uri v istih prostorih. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Commerce, d.d.,
direktor

Št. 1/98 Ob-2997

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Fino, d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava

drugo redno skupščino
delniške družbe Fino, d.d., Nova

Gorica, Rejčeva 26,
ki bo v torek, 30. 6. 1998 ob 16. uri v

dvorani Restavracije Kompas, MMP Vrtojba
ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter sez-
nanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsedujočo
skupščine Bizjak Silvestro, preštevalki gla-
sov Grenkuš Danilo in Blažič Milenko in no-
tarko Lučovnik Evo, za zapisnikarico se ime-
nuje Antler Lilijano.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava in sklepanje o razporeditvi
dobička ter pokrivanju izgube za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se:

  1. Čisti dobiček v revalorizirani višini
42,199.928,98 SIT, razporedi:

– za dividende bruto 20,198.925 SIT
oziroma 116,80 SIT bruto na delnico,

– razlika v višini 22,001.003,98 SIT v
nerazporejeni dobiček.

  2. Izguba za leto 1997, ki znaša na dan
1. 1. 1998 59,714.626,46 SIT, se pokrije:

– v breme rezerv v višini 24,453.308,29
SIT,

– v breme revalorizacijskih popravkov ka-
pitala v višini 34,261.318,17 SIT.

4. Seznanitev s potekom notranjega od-
kupa.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani s
potekom notranjega odkupa.

Udeležba na skupščini. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaš-
čenci, ki se morajo izkazati s pisnim poobla-
stilom.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, da svojo prisotnost na skupščini na-
javijo najmanj 3 dni pred skupščino.

Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no so od dneva objave dalje na vpogled

vsem delničarjem v tajništvu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 14. uro.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica.

FINO, d.d., Nova Gorica,
uprava

Ob-2998
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške

družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin, d.d., Slovenj Gradec vabi
uprava družbe delničarje na

sejo skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,

ki bo v 1. 7. 1998 s pričetkom ob
10. uri v prostorih gasilskega društva Slovenj
Gradec, Kidričeva 2, Slovenj Gradec.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne:

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
imenujejo organi skupščine: za predsedni-
ka skupščine se imenuje Matjaž Logar, za
preštevalce glasov se imenuje Beliš Boris in
Korošec Marta.

Skupščina se seznani, da bo na skupšči-
ni prisotna notarka Sonja Kralj.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se sprejme sk-
lep: sprejme se letno poročilo za poslovno
leto 1997.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se sprejme sk-
lep o delitvi dobička v naslednjem besedilu.

Dobiček poslovnega leta 1997 v višini
23,618.052,23 se razporedi:

– 11,277.620 SIT se kot dividenda iz-
plača delničarjem,

– 531.406 SIT se nameni za nagrade
upravi,

– 11,809.026,23 SIT ostane nerazpo-
rejenih.

Družba bo dividende izplačala najkasne-
je v 90 dneh po sprejemu sklepa skupščine
vsem delničarjem po izpisu iz delniške knji-
ge na dan 28. 6. 1998.

4. Imenovanje revizorske hiše za revidi-
ranje poslovanja za leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijska
družba Revidicom, revizijska hiša, Maribor.

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
skupščine pisno napovejo na sedežu druž-
be. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 28. 6.
1998.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
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 11. uri. V tem primeru je skupšči-

na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

TUS KO-SI, d.d., Slovenj Gradec
uprava družbe

Ob-2999
Na podlagi 283. člena ZGD in tretjega

odstavka 14. točke statuta delniške družbe
Kolpa, Proizvodnja in predelava plastičnih
mas, d.d., Metlika, Rosalnice 5, sklicuje
uprava družbe Kolpa, d.d.

2. skupščino
delniške družbe Kolpa, d.d.,

ki bo v petek, 3. 7. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe Rosalnice 5, Metlika.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Branko Faleskini, za pred-
sednika verifikacijske komisije Samo Škru-
bej, za članici verifikacijske komisije pa Ne-
venka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skupš-
čini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina
ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in revi-
zorja družbe se sprejme poročilo o poslova-
nju za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička, ugotovljenega za leto
1997 in nerazporejenega dobička iz prete-
klih let.

Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v le-
tu 1997 v višini 76,378.644,87 SIT in ne-
razporejeni dobiček iz preteklih let, skupaj z
revalorizacijo v višini 8,394.137,28 SIT, kar
skupno predstavlja 87,772.782,15 SIT se
razporedi za:

– pokrivanje izgube iz preteklih let v re-
valoriziranem znesku – 11,349.188,20 SIT,

– izplačilo dividend delničarjem –
37,115.600 SIT,

– izplačilo nagrade upravi – 1,855.780
SIT,

– nerazporejen dobiček –
34,452.213,95 SIT.

Nepokrita izguba v znesku 26,481.439
SIT se v skladu z drugim odstavkom 68.
člena ZGD pokriva v breme prihodkov na-
slednjih let.

Bruto dividenda znaša 100 SIT za delni-
co in bo izplačana do konca avgusta 1998.

Nagrada upravi se izplača v skladu s sta-
tutom 1/3 v delnicah Kolpe, d.d., 2/3 pa v
gotovini. Za ta namen se iz sklada lastnih
delnic nameni takšno število delnic, ki bodo
v skupni vrednosti predstavljale 1/3 udelež-
be na dobičku, in sicer se delnica obračuna
po povprečnem ponderiranem nakupnem
tečaju nakupov delnic za sklad lastnih del-
nic v zadnjih 30 dneh pred izplačilom, po-
večanem za 3%.

4. Sprejem dopolnitve sklepa o obliko-
vanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: dopolni se drugi odsta-
vek sklepa o oblikovanju sklada lastnih del-
nic tako, da glasi: družba lahko s sredstvi
sklada pridobiva lastne delnice za namene
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iz prve in druge alinee prvega odstavka
240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah ter za izplačilo nagrad upravi in nad-
zornemu svetu družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za le-
to 1998 imenuje revizijska družba Dina-
mic, d.o.o., Vel Brusnice 69, PE Kandij-
ska 64, Novo mesto.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro,
od dneva sklica in objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe, najpozneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine. Pooblaščenci in za-
stopniki morajo prijavi priložiti tudi pisna
pooblastila delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred za-
sedanjem. V tem času se udeleženci vpi-
šejo v seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z enakim dnevnim redom na istem me-
stu 3. 7. 1998 ob 15. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Kolpa, d.d., Metlika

uprava družbe

Ob-3000

Uprava družbe Stedek, podjetje za ob-
delavo in dekoriranje stekla, d.d., Hrast-
nik, Cesta prvega maja 14, v skladu z do-
ločili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v
skladu s prvim odstavkom 13. člena statu-
ta družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
družbe Stedek, podjetje za obdelavo
in dekoriranje stekla, d.d., Hrastnik,

Cesta prvega maja 14.
Skupščina delniške družbe bo 29. 6.

1998 ob 16. uri, na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne v skladu s predlogom in preštevalec
glasov. Seji bo prisostvovala notarka v skla-
du s predlogom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
dnevnega reda.

3. Poslovno poročilo za leto 1997 z za-
ključnim računom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poslovno poročilo in zaključni račun
za leto 1997.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da ustvarjeni čisti dobiček ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja za leto 1998 – Podboršek, revizijska
hiša, k.d., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub-
ljana.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda so delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu podjetja na sedežu družbe, vsak delov-
nik med 12. in 14. uro.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo
predlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlo-
žene pri upravi družbe v roku 10 dni po
objavi sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica skupščine, bo ponovna seja
skupščine istega dne v istem prostoru in z
istim dnevnim redom eno uro kasneje; v
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Stedek, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-3001
Uprava družbe Sinet, podjetje za storitve

in proizvodnjo, d.d., Hrastnik, Grajska pot
8, v skladu z določili zakona o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94) in v skladu s prvim odstavkom
13. člena statuta družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
družbe Sinet, podjetje za storitve in

proizvodnjo, d.d., Hrastnik,
Grajska pot 8.

Skupščina delniške družbe bo 29. 6.
1998 ob 16. uri, na sedežu Steklarne Hrast-
nik, d.d., Cesta 1. maja 14, Hrastnik.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne v skladu s predlogom in preštevalec gla-
sov. Seji bo prisostvovala notarka v skladu s
predlogom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
dnevnega reda.

3. Poslovno poročilo za leto 1997 z za-
ključnim računom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poslovno poročilo in zaključni račun
za leto 1997.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da ustvarjeni čisti dobiček ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja za leto 1998 – Podboršek, revizijska
hiša, k.d., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub-
ljana.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda so delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu podjetja na sedežu družbe, vsak delov-
nik med 12. in 14. uro.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo
predlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlo-
žene pri upravi družbe v roku 10 dni po
objavi sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica skupščine, bo ponovna seja
skupščine istega dne v istem prostoru in z
istim dnevnim redom eno uro kasneje; v
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Sinet, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Št. 26/98 Ob-3002
Na podlagi 43. člena statuta družbe Cen-

ter Ljubljana, trgovsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, Letališka 1, uprava sklicuje

tretjo skupščino družbe
Center Ljubljana, trgovsko podjetje,

d.d., Ljubljana, Letališka 1,
ki bo v sredo, 1. julija 1998 ob 13. uri, v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka
c. 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1997 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
predlagana delitev dobička za leto 1997.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami statuta in izdela njegovo
prečiščeno besedilo s preštevilčenjem čle-
nov.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Plus Revizijo, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
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od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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 eno uro pred zasedanjem, zara-
di 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.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Center Ljubljana, d.d.

uprava

Št. 1693 Ob-3003

Uprava družbe Delo Prodaja, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., vabi
delničarje na

5. skupščino družbe
Delo Prodaja, d.d.,

dne 24. 6. 1998 ob 15. uri, v okrogli
sejni sobi Dela v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter izvolitev organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predloge za imenovanje organov skupšči-
ne:

a) verifikacijska komisija: Bojana Kos in
Julijan Dečman,

b) zapisnikar: Dina Vožič,
c) notar: Miro Košak.
2. Sprejem letnega poročila Dela Proda-

je, d.d., za leto 1997 z računovodskimi iz-
kazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizijske hiše Coopers & Lybrand.

Predlog sklepa: skupščina Dela Proda-
je, d.d., sprejme letno poročilo o poslova-
nju družbe za leto 1997 z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe Coopers & Lybrand,
v predloženem besedilu.

3. Uporaba in razdelitev dobička družbe
za leto 1997 in nerazporejenega dobička iz
leta 1996 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) čisti dobiček družbe za leto 1997 v

višini 196,240.947,36 SIT se uporabi:
– nerazporejeni čisti dobiček –

196,240.947,36 SIT;
b) revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-

ček iz leta 1996
v skupni višini 133,398.454,09 SIT,
se uporabi in razdeli:
– za izplačilo dividend – 118,443.300

SIT,
– ostaja še nadalje nerazporejenih –

14,955.154,09 SIT.
Delničarjem pripada dividenda v višini

200 SIT bruto na delnico. Upoštevajoč že
izplačano vmesno dividendo v mesecu de-
cembru 1997 v višini 100 SIT bruto na del-
nico, se delničarjem še izplača razlika v divi-
dendi v višini 100 SIT bruto na delnico.

Upravičenci do izplačila dividend so imet-
niki navadnih delnic po stanju delniške knji-
ge na dan sprejema sklepa o izplačilu divi-
dend. Družba bo izplačala dividende do
30. 7. 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1998 se imenuje revizorska
družba Coopers & Lybrand, podjetje za re-
vizijo in druge finančno računovodske stori-
tve, d.d., Ljubljana, Dunajska 7.

5. Seznanitev skupščine o odpoklicu in
izvolitvi članice nadzornega sveta – pred-
stavnikov delavcev.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev družbe Delo Prodaja, dne 15. 12.
1997, odpoklical članico nadzornega sveta
– predstavnico delavcev Majdo Iglič in v
nadzorni svet kot predstavnico delavcev iz-
volil Darinko Mazora-Stopar.

6. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Predmeti, o katerih odloča skupščina,

so delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be, v tajništvu poslovodstva, Dunajska
c. 5/XII. nadstropje – vsak delovni dan v
tednu od 10. do 12. ure.

V skladu z 278. in 288. členom ZGD
morajo biti pisni predlogi delničarjev obraz-
loženi in sporočeni družbi v roku enega ted-
na po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalne pravice delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pismeno, naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje 1 glas.
Glasovanje bo javno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-

kom zasedanja.
Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo

ponovno zasedanje istega dne, tj. 24. 6.
1998 ob 16. uri, v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina od-
ločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Delo Prodaja, d.d.
uprava družbe

Ob-3004
Na podlagi 7.4. točke statuta delniške

družbe Delo – TČR, d.d., sklicujem

3. redno skupščino
družbe Delo – Tisk časopisov in revij,

d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. 6. 1998 ob

12. uri, v sejni sobi družbe v Ljubljani, Du-
najska 5, v IX. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 na predlog uprave z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

3. Delitev čistega dobička iz leta 1997
in nerazporejenega dobička iz leta 1996 na
predlog uprave in z mnenjem nadzornega
sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki:
Predlog sklepa uprave: skupščina ime-

nuje predlagano verifikacijsko komisijo, za-
pisnikarja in notarja, ugotovi sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

Sklep k 2. točki:
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta in mnenju revizorske družbe Cooper &
Lybrand, d.d., je predlog sklepa uprave:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1997.

Sklep k 3. točki:
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano razdelitev čistega do-
bička za leto 1997 in nerazporejenega či-
stega dobička iz leta 1996.

Sklep k 4. točki:
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina imenuje družbo Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana, za revizorja družbe
Delo – TČR, d.d., za leto 1998.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be je vsem delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe, Dunajska 5/IX, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B in C,
sami ali po pooblaščencih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila.

Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno, z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine. Sklepi se sprejemajo
z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti obrazloženi, v pisni obli-
ki, in sicer v 7 dneh po objavi sklica skupš-
čine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Delo – TČR, d.d.
predsednik uprave
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Št. 864 Ob-3005
Na podlagi 7.3. točke statuta družba Ho-

teli Morje, d.d., uprava sklicuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo 3. 7. 1998 ob 13. uri, v konfe-
renčni dvorani Hotela Riviera, Obala 33,
Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti

skupščine,
b) izvolitev delovnih teles skupščine (iz-

volitev predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov, zapisnikarja in potrditev
notarja).

2. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1997 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše Audit,
d.o.o., Murska Sobota.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka z mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
čistopis statuta.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1998.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, razen pod 5. točko, kjer je pred-
lagatelj sklepa nadzorni svet sam.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine – Milan Ma-

rinič,
– za preštevalki glasov – Laura Boškin in

Tatjana Štamberger,
– za zapisnikarja – Lorela Dobrinja.
Za notarska opravila se imenuje notarka

Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k 2. točki: potrdi se

letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom revizijske hiše Audit,
d.o.o., Murska Sobota.

3. Predlog sklepa k 3. točki: nerazpore-
jeni dobiček iz leta 1997 v višini
31,224.964,52 SIT se nameni za pokriva-
nje celotne izgube iz leta 1993. Preostali
del dobička v znesku 8,862.848,33 SIT
ostane nerazporejen.

4. Predlog sklepa k 4. točki: sprejmejo
se predlagane spremembe, dopolnitve in
čistopis statuta.

5. Predlog sklepa k 5. točki: za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe za leto
1998 se imenuje revizijska hiša Audit,
d.o.o., Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je naj-
kasneje 3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine, to je do 30. 6. 1998 družbi pi-
sno prijavil svojo udeležbo. Prijava se šteje
za pravočasno, če najkasneje do 30. 6.
1998 prispe na sedež družbe.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če
le-to ni shranjeno pri družbi.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, na
katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda, s predlogi sprememb in dopolni-
tvami statuta ter čistopis statuta, je na vpo-
gled na sedežu družbe, Obala 33, Porto-
rož, in sicer vsak delovnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica do dneva sklica za-
sedanja skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev oziroma njihovih pooblaščen-
cev ali zastopnikov in zaradi sestave in pod-
pisa seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine. Udeleženci seje
skupščine so dolžni podpisati seznam pri-
sotnih na seji skupščine najmanj 30 minut
pred uradnim začetkom seje skupščine.

Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Ko-
likor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne, to je 3. 7. 1998 ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hoteli Morje, d.d.
uprava družbe

Št. 8/17-98 Ob-3006
Na podlagi določil statuta družbe Inte-

gral, promet, turizem in delavnice Črnomelj,
d.d., sklicuje uprava

3. sejo skupščine
družbe Integral, promet, turizem in

delavnice Črnomelj, d.d.,
ki bo v torek, 30. 6. 1998 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Črnomlju, Belokranjska
c. 22.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Poročilo o spremembi lastništva del-

nic družbe Integral, d.d., poročilo o razreši-
tvi stare in imenovanju nove uprave ter pro-
gram nove uprave o strateškem prestruktu-
riranju družbe Integral, d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo in potrdi program.

3. Kratko poročilo o finančnem poslova-
nju za leto 1997 in leto 1998 do 15. 5.

Predlog sklepa uprave: skupščina potrdi
ugotovitve uprave pri prevzemu poslov.

4. Sprejem sprememb in čistopisa sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in čistopis statuta,
kot sledi:

1. spremeni se 7.5. točka tako, da se-
daj glasi:

»O sklicu skupščine skupaj z dnevnim
redom in gradivom se 28 dni pred skupšči-
no pisno (priporočeno s povratnico) obvesti
delničarje, ki predstavljajo vsaj 10% osnov-
nega kapitala družbe.«

2. spremeni se 9.1. točka tako, da se-
daj glasi:

»Delničarje, katerih delež v kapitalu druž-

be znaša najmanj 10% , se obvešča pisno,
priporočeno s povratnico, ostale delničarje
se obvešča z objavo na oglasni deski druž-
be.«

5. Odpoklic s strani skupščine imenova-
nih članov NS.

Razlog: ekonomičnost poslovanja druž-
be in 6.3. člena statuta družbe Integral, d.d.

Predlog sklepa uprave: odpokliče se do-
sedanje, s strani skupščine imenovane čla-
ne NS.

6. Volitve s strani skupščine imenovane
člane NS.

Razlog: 4. točka dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se novi

člani NS.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe – tajništvo,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Pozivamo delničarje, da v sedmih dneh
od prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.

V drugem sklicu je skupščina sklepčna,
ne glede na število prisotnega zastopanega
kapitala.

Integral, d.d., Črnomelj
uprava

Št. 1993 Ob-3007
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 48. člena statuta delniš-
ke družbe sklicujemo

4. redno skupščino
Kovinoplastike Lož, d.d.,

ki bo v sredo, 1. julija 1998 ob 15. uri, v
prostorih jedilnice Kovinoplastike Lož v Lo-
žu, C. 19. oktobra 57.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

3. Predlog delitve dobička.
4. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
5. Imenovanje revizijske hiše.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Skupščina izvoli predlagane za predsed-
nika skupščine, preštevalca glasov in zapi-
snikarja ter ugotovi prisotnost vabljenega no-
tarja.

Ad 2) Obravnava in sprejem letnega po-
ročila za leto 1997.

Skupščina sprejme letno poročilo za le-
to 1997 na podlagi predloga uprave in pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta ter se sez-
nani s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov za poslovno leto, ki se je končalo
31. decembra 1997.
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Ad 3) Predlog delitve dobička.
Skupščina sprejme delitev dobička na

predloga uprave in pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

Delitev dobička:
– za izplačilo dividend – 23,51% –

155,791.276 SIT,
– za udeležbo na dobičku članov uprave

– 3,12% – 20,669.812 SIT,
– za udeležbo na dobičku članov nad-

zornega sveta – 1,56% – 10,334.906 SIT,
– nerazporejen dobiček – 71,81% –

475,832.006 SIT.
Skupaj: 100% – 662,628.000 SIT.
Višina dividende je 53,33 SIT bruto na

delnico, kar znaša skupaj 155,791.276
SIT. Neto dividenda na delnico znaša za
fizične osebe 40 SIT. Pravico do dividende
imajo imenske delnice oznake A, B, C in G.
Rok za plačilo dividend delničarjem je 30
dni od dneva sprejetja sklepa na skupščini.

Ad 4) Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Skupščina sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe po
predlogu uprave.

Ad 5) Imenovanje revizijske hiše.
Skupščina sprejme revizijsko hišo KMPG

Slovenija, d.o.o., Ljubljana, za leto 1998 na
predlog nadzornega sveta.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ložu, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri
Ložu, v vložišču Splošno kadrovskega sek-
torja, vsak delovni dan v tednu od 11. do
14. ure, od dneva sklica do dneva zaseda-
nja skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na upravo druž-
be.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki naj-
kasneje 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma de-
ponirajo pooblastilo za zastopanje. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji na skupščini glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt eno uro pred začetkom skupš-
čine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 1. julija 1998 ob 17. uri, v istem
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož, d.d.
uprava

Ob-3008
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Papir servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
sklicujem

4. sejo skupščine družbe
Papir servis, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 29. 6. 1998 ob
8.30, na sedežu podjetja Ljubljana, Pod je-
žami 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predseds-
tva in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in za-
pisnikarja, za opravljanje notarskih poslov
se imenuje notarko Nado Kumar.

2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1997, skupaj z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta.

3. Delitev čistega dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za leto 1997 po
predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998

se imenuje revizijska hiša RFR Ernst &
Young iz Ljubljane, Dunajska 106.

5. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta zaradi odstopa dosedanjega čla-
na:

a) ugotovi se, da je nepreklicno odstopil
dosedanji član Semrajc Dušan,

b) imenuje se novega člana po predlo-
gu.

Predlog sklepa: imenuje se novega čla-
na po predloženem predlogu.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic z oznako A, B in C oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
in vodja programa notranjega odkupa. Gla-
suje se osebno ali po pooblaščencu oziro-
ma zastopniku, in sicer na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvora-
no. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pred ali ob sklicu predloženo druž-
bi. Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaš-
čenec, ki je najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pismeno prijavil ude-
ležbo.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupš-
čine 29. 6. 1998 ob 9.30, v istem prosto-
ru. Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Papir servis, d.d.
direktor družbe

Ob-3009
Uprava družbe Goriške opekarne, d.d.,

s sedežem Renče, Merljaki št. 7, sklicuje
na podlagi 6.3. točke statuta družbe

2. sejo skupščine
delniške družbe Goriške

opekarne, d.d.,
ki bo dne 30. 6. 1998 ob 13. uri na

sedežu družbe Bukovica št. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Uprava ugotovi sklepčnost in predstavi
notarja, ki prisostvuje skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in z re-
vizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1997 skupaj z mne-
njem nadzornega sveta in z revizijskim po-
ročilom.

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe razporedi:

– čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 46,804.000 SIT se v celoti razporedi
v rezerve,

– nerazporejeni revalorizirani čisti dobi-
ček poslovnih let 1993–1996 v višini
31,433.000 SIT se v celoti razporedi v re-
zerve.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremem-
be in dopolnitve statuta v predloženem be-
sedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja Goriških

opekaren,d.d., za poslovno leto 1998 se
imenuje družba AB-REV, Družba za revidi-
ranje Nova Gorica, d.o.o.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na upravi Goriških opekaren, d.d.,
v Bukovici št. 1, vsak delovnik od 9. do
12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo in oddani se-
dem dni po objavi na upravo družbe Goriš-
ke opekarne, d.d.

Pravico do udeležbe na skupščini z gla-
sovalno pravico imajo delničarji, pooblaš-
čenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Pooblastilo pooblaščencev in zastopni-
kov mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Goriške opekarne, d.d., Renče
predsednik uprave

Ob-3010
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in od 20. do 23. člena
statuta družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,
uprava družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,

ki bo v torek, dne 8. julija 1998 ob
13. uri na sedežu družbe KAM-BUS, d.d.,
Kamnik, Maistrova 18.



Stran 4244 / Št. 41 / 29. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov ter ime-
nuje notarja po predlogu uprave.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1997 po predlogu uprave, nadzor-
nega sveta in mnenju pooblaščene revizij-
ske družbe.

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička
za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1997.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo za leto 1998

se imenuje revizijsko družbo Contura,
d.o.o., iz Ljubljane, po predlogu nadzorne-
ga sveta.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-
čarji morajo svojo udeležbo predhodno pi-
sno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
3 dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14.
uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

KAM-BUS, d.d., Kamnik
direktor družbe

Ob-3011
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe ETI Elektroelement, d.d., Izlake,
Obrezija 5, sklicujem

4. skupščino družbe ETI
Elektroelement, d.d., Obrezija 5, Izlake,

ki bo dne 2. 7. 1998 ob 12. uri v Medij-
skih Toplicah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev organov
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Matija Strehar, za članici
predsedstva Boža Jazbec in Bojana Pirko-
vič-Zajc, za verifikacijsko komisijo Silva Vel-
kavrh in Jordan Medvešek in za sestavo
notarskega zapisnika skupščine notarka
Marjana Kolenc-Rus.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1997.

Predlog sklepa:
Nerazdeljeni dobiček iz preteklih let se

razdeli za: 174,770.645,93 SIT,
– del za izplačilo lastnikom – v višini

207 SIT na delnico – 101,852.694 SIT,

– del za nagrade upravi družbe –
10,000.000 SIT,

– del za udeležbo nadzornega sveta na
dobičku – 2,250.000 SIT;

Ostanek nerazporejenega čistega dobič-
ka iz preteklih let – 60,667.951,93 SIT;

Čisti dobiček poslovnega leta se razpo-
redi na: 263,438.394,18 SIT,

– del za sklad za odkup lastnih delnic v
višini – 60,000.000 SIT,

– nerazporejeni dobiček v višini –
203,438.394,18 SIT.

Dividenda se izplača delničarjem v roku
60 dni po sklepu skupščine.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1998 se imenuje revizijska družba Coo-
pers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

6. Obravnava in potrditev sprememb in
dopolnitev statuta ETI, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta delniš-
ke družbe ETI Elektroelement, d.d.

7. Poročilo o delu nadzornega sveta ETI,
d.d.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4
in 6 sta podala nadzorni svet in uprava druž-
be, predlog pod zaporedno številko 5 pa
nadzorni svet.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda lahko delničarji pregledajo na sede-
žu družbe: Obrezija 5, Izlake, vsak delovnik
od 8. do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svo-
jo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
za fizične osebe ime in priimek ter rojstni
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek ter datum rojs-
tva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastila je treba deponi-
rati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne pri upravi družbe.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt pol ure pred uradnim začetkom skupšči-
ne.

Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina istega dne ob 13. uri v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
ETI Elektroelement, d.d.,

generalni direktor

Št. 5627 Ob-3012
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Fe-

nolit, d.d., sintetične smole in mase, uprava
sklicuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo v prostorih Zveze k ulturnih organi-
zacij na Vrhniki, Tržaška cesta 25 (velika
dvorana) 8. 7. 1998 ob 15. uri.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1997.

Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 2. točki: sprejme se letno

poročilo za leto 1997.
3. Sklep k 3. točki. sprejme se delitev

dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta, in sicer:

Nerazdeljeni dobiček na dan 31. 12.
1997 v skupnem znesku 43,156.950 SIT
se razdeli na naslednji način:

– 19,433.550 SIT se izplača delničar-
jem družbe, kar pomeni 50 SIT na delnico,

– 950.000 SIT se izplača za nagrado
nadzornemu svetu,

– 970.000SIT se izplača za nagrado
upravi družbe,

– 400.000 SIT se izplača za nagrado
vodilnim delavcem po odločitvi uprave,

– 13,313.000 SIT se nameni za obliko-
vanje sklada lastnih delnic za namen odpro-
daje upravi in vodilnim delavcem družbe,

– preostali nerazporejeni dobiček osta-
ne nerazporejen.

3.1. Delitev dobička delničarjem za leto
1997

Dobiček v skupni vrednosti 19,433.550
SIT se izplača delničarjem do 31. 7. 1998,
kar pomeni 50 SIT bruto na delnico, lastne
delnice pa niso udeležene pri izplačilu, neiz-
plačan del iz naslova pridobljenih lastnih del-
nic ostane nerazdeljen.

3.2. Nagrade članom nadzornega sveta
za leto 1997

Nadzornemu svetu družbe za leto 1997
pripada nagrada iz dobička v skupni vred-
nosti 950.000 SIT bruto, in sicer:

– predsedniku nadzornega sveta
480.000 SIT bruto,

– članom nadzornega sveta vsakemu po
235.000 SIT bruto.

Nagrada članom nadzornega sveta se
izplača do 31. 7. 1998.

3.3. Nagrade upravi družbe za leto
1997.

Upravi družbe za leto 1997 pripada na-
grada iz dobička v skupni vrednosti bruto
970.000 SIT.

Upravi se nagrada izplača do 31. 7.
1998.

Uprava ima pravico, da kadarkoli odkupi
od družbe lastne delnice v višini nagrade za
leto 1997 po povprečni revalorizirani na-
bavni ceni odkupljenih lastnih delnic.

3.4. Nagrade vodilnim delavcem družbe
za leto 1997.

Iz dobička uprava po svoji presoji dodeli
vodilnim delavcem družbe nagrado v skupni
vrednosti bruto 400.000 SIT. Nagrada se
izplača do 31. 7. 1998.

3.5. Oblikovanje sklada za odkup last-
nih delnic

Za namen prodaje delnic upravi in vodil-
nim delavcem družbe družba dodatno obli-
kuje sklad lastnih delnic v višini 13,313.000
SIT, kar ustreza nominalni vrednosti že od-
kupljenih lastnih delnic, za katere sklad še
ni oblikovan in ki so namenjene za prodajo
upravi in vodilnim delavcem družbe.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 8. 7. 1998 ob

15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
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ne določi za 8. 7. 1998 ob 16. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 5. 7. 1998 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje le tisti delničar, oziroma zanj nje-
gov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine družbi pisno prijavil svojo udeležbo.
Prijava udeležbe je pravočasna, če na se-
dež družbe prispe do 6. 7. 1998. Pooblaš-
čenec delničarja mora k prijavi udeležbe
priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni
shranjeno pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled v delovnem času od
7. 6. 1998 dalje na sedežu družbe Breg
22, 1353 Borovnica.

Fenolit, d.d., Borovnica
predsednik nadzornega sveta

direktor

Ob-3013
Na podlagi 7.2. točke statuta Istrabenz,

holdinške družbe, d.d., Koper, sklicuje
uprava družbe

2. sejo skupščine
Istrabenz, holdinške družbe, d.d.,
ki bo dne 30. 6. 1998 ob 11. uri v sejni

sobi Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: uprava ugoto-
vi sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli
predsedujočega skupščine in verifikacijsko
komisijo v sestavi predsednika in dveh pre-
števalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorske družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
podjetja za leto 1997 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske družbe
RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Skupščina sprejme sklep o ugotovitvi in
razdelitvi čistega dobička:

– čisti dobiček družbe za poslovno le-
to 1996, v revalorizirani višini na dan
31. 12. 1997, to je 566,692.000 SIT, se
razporedi na dan 1. 1. 1998 v proste re-
zerve družbe,

– čisti dobiček družbe za poslovno leto
1997, v višini 893,509.603,60 SIT, se raz-
poredi na dan 1. 1. 1998:

  – 284,900.000 SIT čistega dobička se
izplača delničarjem za dividende, to je 55
SIT bruto dividende za delnico,

  – 12,000.000 SIT čistega dobička se
v gotovini izplača upravi in delavcem s po-
sebnimi pooblastili družbe kot udeležba na
dobičku družbe,

  – 6,000.000 SIT čistega dobička se v
gotovini izplača članom nadzornega sveta
družbe kot udeležba na dobičku družbe,

– 590,609.603,60 SIT čistega dobička
ostaja nerazporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de po stanju na dan 1. 1. 1998 najkasneje
do 3.9. 1998, in sicer po stanju delničar-
jev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Cen-
tralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljublja-
na, na dan 3. 7. 1998, in na način, kot ga
bo določila uprava družbe.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
a) Na podlagi pisne odstopne izjave in

skladno s 268. členom ZGD RS, skupščina
razreši predsednika nadzornega sveta Alda
Gabrijela.

Sklep o razrešitvi je nujen zaradi nez-
družljivosti opravljanja funkcije v nadzornem
svetu in delovnih dolžnosti na delovnem me-
stu s posebnimi pooblastili v delniški družbi.

b) Skupščina izvoli za člana nadzornega
sveta do konca trajanja mandata, to je do
29. maja 2001, Čuk Gorazda.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da besedilo statuta uskladi s
sprejetimi spremembami in dopolnitvami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo s preštevilčenjem členov.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1998 revizijsko družbo RFR-Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev, so na voljo v tajništvu Istrabenz,
d.d., v Kopru, Ul. Zore Perello Godina 2,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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 eno uro pred zasedanjem, zara-
di 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.

Sejna soba bo odprta dve uri pred začet-
kom zasedanja skupščine. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Istrabenz, holdinške družbe, d.d.,

Koper
glavni direktor

Ob-3014
Na podlagi 37. člena statuta družbe JEM

Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji Plavž 14,
Jesenice, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
JEM Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji

Plavž 14, Jesenice,
ki bo dne 2. 7. 1998 ob 8. uri v gostilni

Poljane, Kočna 43/a, Jesenice, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: skupš-

čine sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: čisti dobiček v višini 3,440.013
SIT se v celoti deli na nerazporejeni dobi-
ček.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube za leta: 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

– izguba v letu 1993 znaša:
17,709.580,19 SIT,

– izguba v letu 1994 znaša:
13,801.947,05 SIT,

– izguba v letu 1995 znaša:
26,117.531,52 SIT,

– izguba v letu 1996 znaša:
13,845.622,75 SIT,

– revalorizacija izgube znaša
19.681.570,16 SIT.

Izguba v letih 1993, 1994, 1995 in
1996 skupaj z revalorizacijo znaša
91,156.251,67 SIT in se krije:

– 49,268.806,50 SIT iz revalorizacije
rezerv,

– 41,887.445,17 SIT iz rezerv.
6. Razrešitev začasnega nadzornega

sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
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Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

  1. Janez Šebat,
  2. Viktor Frelih,
  3. Slavko Alojz Glinšek,
  4. Gregor Švajger.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-

tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupš-
čina sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20.000 SIT neto
za člana in 40.000 SIT neto za predsedni-
ka.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje RFR-Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema 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.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
JEM Jeseniške mesnine, d.d.,

direktor začasne uprave

Ob-3015
Na podlagi 38. člena statuta družbe

Elektro Primorska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Elektro Primorska, javno podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,

Erjavčeva 22, Nova Gorica,
ki bo dne 29. 6. 1998 ob 11. uri v po-

slovnih prostorih Elektro Primorska, d.d., v
veliki sejni sobi, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa začasne uprave: skupš-

čine sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube za leta: 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja: ugotovi se
izguba v letih:

– 1993 znaša: 2.212,954.902 SIT,
– 1994 znaša: 2.968,454.387 SIT,
– 1995 znaša: 2.277,030.367 SIT,
– 1996 znaša: 2.695,718.141 SIT,
– 1997 znaša: 1.740,888.228 SIT.
Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996

in 1997 skupaj znaša 11.895,046.025 SIT
in se krije:

– 4.706,699.523 SIT iz rezerv,
– 4.138,938.101 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv,
– 3.049,408.401 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka osnovnega kapitala.
6. Sprejem gospodarskega načrta za le-

to 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta in soglasju strokovne službe
EGS sveta je predlog sklepa začasne upra-
ve: sprejme se gospodarski načrt za leto
1998 v predloženem besedilu.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

  1. predstavnik MGD,
  2. Dragan Valenčič,
  3. Jadran Bajc,
  4. Pavel Krumenaker.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skupš-

čina sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20% od povpreč-
ne plače v elektrogospodarstvu za člane in
30% za predsednika nadzornega sveta.

Družba krije tudi materialne stroške čla-
nom nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Coopers &
Lybrand, d.d., Dunajska 107, Ljubljana.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di 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.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

direktor

Št. 265 Ob-3068
Na podlagi 55. člena statuta delniške

družbe sklicujem,

4. skupščino
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva 4,

ki bo v sredo, dne 1. 7. 1998 ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Trubarjeva 4
v Laškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
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2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov
Uprava družbe predlaga k 1. do 3. toč-

kam, nadzorni svet pa pod 4. točko nasled-
nje sklepe:

Sklep k 1. točki:
  1. Ugotovi se, da je skupščina

sklepčna.
  2. Imenujejo se organi skupščine v

predlagani sestavi.
Sklep k 2. točki: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju družbe Izbira Laško, d.d.,
za leto 1997 v vsebini, kot ga je predlagala
uprava in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

Sklep k 3. točki: nerazporejeni čisti do-
biček za leto 1995, 1996 in 1997 v skup-
ni višini 19,075.718,77 SIT se razdeli po
predlogu uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta družbe za izplačilo dividen-
de 100 SIT bruto na delnico, kar predstav-
lja 9,455.000 SIT, za nagrado upravi in
članom nadzornega sveta pa po predlogu.
Ostanek čistega dobička ostane nerazpo-
rejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 26. 6. 1998 vpisani v delniško
knjigo družbe.

Dividenda se izplača v 60 dneh po spre-
jemu sklepa.

Sklep k 4. točki: za revizorja družbe Izbi-
ra Laško, d.d., za poslovno leto 1998 se
imenuje revizijska družba Plus revizija,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva 4, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Uprava in člani nadzornega sveta se

skupščine lahko udeležijo tudi, če niso del-
ničarji.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov, razen pod 3. točko, ki se
sprejema s tričetrtinsko večino.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-

čencu ali zastopniku, na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupš-
čino.

Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične
osebe mora pooblastilo vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa firmo, sedež in žig
pooblastitelja ter vse podatke o pooblaš-
čencu.

Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Glasovnice se bodo delile v sejni sobi na
sedežu družbe pol ure pred pričetkom
skupščine.

Vljudno vabljeni!
Izbira Laško, d.d.,

uprava družbe
direktor

Št. 39 Ob-3069
Na podlagi statuta delniške družbe skli-

cujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union,
ki bo v torek, dne 30. 6. 1998 ob

12. uri v Modrem salonu hotela Union, Mi-
klošičeva 1, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem letnega poročila 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju za leto 1997, po predlogu
uprave, z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske družbe.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende kot sledi:

1. Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 122,251.486,88 SIT se razporedi na
nerazporejeni dobiček.

2. Iz revaloriziranega nerazporejenega
dobička iz preteklih let se za dividende na-
meni 66,643.800 SIT.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je kot lastnik delnic vpisan v del-
niški knjigi na dan 26. 6. 1998.

Dividenda znaša 40 SIT bruto in se izpla-
ča do 31. 8. 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1998 se imenuje reizijska
hiša, ki jo je predlagal nadzorni svet.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 26. 6. 1998. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Prijave s pooblastili so pravoča-
sne, če na sedež družbe prispejo do vključ-
no 26. 6. 1998. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Delovno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informativni pisarni na
sedežu družbe, od sklica skupščine vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave tega sklica.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni bo-
do z osebno izkaznico ali drugim identifika-

cijskim dokumentom ter s podpisom na sez-
nam prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzeli glasovalne
lističe. O vseh točkah dnevnega reda, ra-
zen o prvi, se bo glasovalo z glasovnicami.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Grand hotel Union, d.d.,

uprava družbe

Ob-3071

Na podlagi 19. člena statuta družbe skli-
cujem

3. sejo skupščine delničarjev,

ki bo v torek, 30. junija 1998 ob 11. uri
v sejni sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v
Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dujočega skupščine, določitev notarja in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
za vodenje skupščine, določi se notarja in
dveh preštevalcev glasov po predlogu di-
rektorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1997, z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1997, z revizijskim mnenjem
in mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička po predlogu direktorja in mne-
nju nadzornega sveta.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
nega revizorja družbe po predlogu nadzor-
nega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto,
pri direktorju, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar družbe sam ali po svojem poob-
laščencu oziroma zakonitem zastopniku pod
pogojem, da na sedežu družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem (do 27. 6. 1998) prijavi
svojo udeležbo s predložitvijo (deponira-
njem) potrdila o izdanih delnicah ali poobla-
stila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je dolo-
čena za začetek seje skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
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sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločila ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Novo mesto, d.d.
direktor

Ob-3072

Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe Novograd, d.d., Novo mesto, Pod-
bevškova 12, Novo mesto, direktor družbe
sklicuje

5. redno skupščino
delniške družbe Novograd,

gradbeništvo, inženiring in trgovina,
Novo mesto,

ki bo v torek, 30. 6. 1998, ob 13. uri v
sejni dvorani Območne organizacije ZSSS
za Dolenjsko, Cvelberjeva ulica 3, Novo me-
sto z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost. Skupščina izvoli predsednika
skupščine Jožico Fabjan in imenuje dva pre-
števalca glasov Ivana Stanišo in Ado Dimi-
trič. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Marta Malič.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske družbe Abeceda Ptuj,
d.o.o., ter sprejem sklepa o pokrivanju iz-
gube.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
sovno poročilo za leto 1997. Ugotovljena
izguba za leto 1997, se pokriva v naslednjih
petih letih v breme tedanjih prihodkov.

3. Obravnava in sprejem poslovnega na-
črta družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovni načrt družbe za leto 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje za revizorja za leto 1998 revizijsko
družbo po usklajenem predlogu vodstva in
nadzornega sveta družbe.

5. Seznanitev skupščine z zamenjavo
člana nadzornega sveta – predstavnika za-
poslenih.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sklepom sveta delavcev o zamenjavi člana
nadzornega sveta – predstavnika zaposle-
nih. Novo izvoljeni član nadzornega sveta je
Ivan Komes.

6. Seznanitev skupščine z ugotovitvami
revizijske družbe Abeceda Ptuj, d.o.o., o
lastninskem preoblikovanju JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto in ustanovitvijo družbe
Novograd, d.d., Novo mesto.

Predlog sklepa: skupščina družbe se je
seznanila z ugotovitvami revizijske družbe
Abeceda Ptuj, d.o.o., o lastninskem preob-
likovanju JP Komunala, d.o.o., Novo mesto
in ustanovitvijo družbe Novograd, d.d., No-
vo mesto.

7. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu

družbe, Podbevškova 12, Novo mesto od
objave do sklica, med 12. in 14. uro.

Morebitni nasprotni predlogi
Delničarje pozivamo, da vložijo morebit-

ne nasprotne predloge v enem tednu po
objavi sklica.

Udeležba in glasovalna pravica
Glasovalno pravico na skupščini imajo

delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, če so svojo udeležbo na
skupščini prijavili upravi družbe do petka,
dne 26. 6. 1998 do 14. ure.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo
prispele priporočeno po pošti ali osebno
pisno oddane na upravi družbe do vključno
26. 6. 1998 do 14. ure.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi
priložiti pisno pooblastilo.

Ponovni sklic
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri na istem mestu in z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Novograd, d.d., Novo mesto

uprava – direktor

Ob-3073
Na podlagi 21. in 22. člena statuta druž-

be Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj sklicujem

3. sejo skupščine
Gradis gradbeno podjetje Gradnje

Ptuj, d.d.,
ki bo v torek, 30. 6. 1998 s pričetkom

ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Or-
moška cesta 22, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine s predhodno
ugotovitvijo sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in notar
(zapisnikar).

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna, ker je prisotnih _%
vseh glasovalnih delnic družbe.

4. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

5. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 1997, z revizijskim
poročilom revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme poročilo o poslovanju družbe v
letu 1997 v predloženi vsebini z izkazanim
dobičkom iz poslovanja v znesku
13,498.213 SIT in revizijsko poročilo revi-
zijske hiše Abeceda, d.o.o., Ptuj, o poslo-
vanju družbe v letu 1997 v predlaganem
besedilu.

6. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
leta 1997.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme sklep, da se dobiček iz poslova-
nja družbe v letu 1997 v znesku
13,498.213 SIT v celoti razporedi za po-
kritje nepokritih izgub iz preteklih let.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-

nje Ptuj, d.d., na predlog nadzornega sve-

ta izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo
4 leta naslednje kandidate:

– Krajnc Tone,
– Mernik Bogomir,
– ....... (imenuje svet delavcev).
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1998 se imenuje revizijska hiša Abece-
da, d.o.o., iz Ptuja.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je treba deponirati v tajništvu družbe naj-
manj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblačence.
Poleg osebne prijave v tajništvu družbe je
mogoče prijavo udeležbe na skupščini po-
slati tudi s priporočeno pošto. Rok za prija-
vo je 27. 6. 1998. Delničarji, ki ne bodo
pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli so-
delovati na skupščini!

Udeležence (delničarje in njihove poob-
laščence) prosimo, da se javijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj uro pred pričet-
kom skupščine. V sprejemni pisarni skupšči-
ne so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarejv oziroma poob-
laščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be pri Mileni Belšak, vsak delovnik od dne-
va objave sklica skupščine dalje, in sicer
med 8. in 10. uro (tel. 771-761, int. 101).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih naj-
pozneje v 12 dneh po sklicu skupščine ob-
vestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj, d.d.,
uprava

Ob-3074
Na podlagi 10.2. člena statuta uprava

borzno posredniške hiše Moja delnica, d.d.,
Ljubljana, Tržaška 132, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
Moja delnica, d.d., Ljubljana,

ki bo 30. 6. 1998 ob 12. uri v dvorani
hotela Ilirija – pritličje, Trg Prekomorskih
brigad 4, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi kvorum za zasedanje
skupščine.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-
ve in nadzornega sveta.
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3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-

ve in nadzornega sveta.
5. Revidirano letno poročilo za leto 1997

in informacija za prvo polletje 1998.
Mnenje nadzornega sveta: potrdi se

predlog uprave.
Predlog sklepa: potrdi se predlog uprave.
6. Uporaba dobička oziroma pokrivanje

izgube.
Mnenje nadzornega sveta: potrdi se

predlog uprave.
Predlog sklepa: potrdi se predlog uprave.
7. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še
z izisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi na dan 27. 6. 1998. Pisno prija-
vo osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino pol ure pred začet-
kom seje prijavijo pred vhodom v dvorano z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom, s podpisom potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini in prevzamejo glaso-
valne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Tanji
Benedik v prostorih družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali
predloge glede dnevnega reda glede kate-
rih želijo da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Moja Delnica, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-2075

Uprava družbe Mednarodnega podjetja
Lama, d.d., Dekani, s sedežem Dekani 5,
Koper, sklicuje na podlagi 7.3. točke statu-
ta družbe

3. skupščino,

ki bo 29. 6. 1998 ob 12. uri na sedežu
družbe v Dekanih.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja za sestavo notarskega
zapisa po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1997 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizijskim
mnenjem.

3. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme predlagano delitev čistega do-
bička za leto 1997.

4. Spremembe statuta v točki 2.1. in
2.2.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremmebe statuta delniške družbe, ki jih
predlagata uprava in nadzorni svet.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta skupščina za revizorja družbe za
leto 1998 imenuje revizorsko družbo RFR
– Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

6. Vprašanje in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Dekani 5, Koper, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta družbe. Delni-
čarje prosimo, da svoje nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda druž-
bi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo imet-
niki pravic do delnic razvidnih iz seznama
vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pi-
sno napovedali svojo udeležbo na
skupščini. Pooblastilo morajo delničarji
deponirati pri upravi družbe vsaj na dan
zasedanja skupščine in ostane shranjeno
pri družbi.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupšči-
ne. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 29. 6.
1998 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mednarodno podjetje
Lama, d.d., Dekani

uprava družbe

Ob-3070
Na podlagi 40. člena statuta družbe KPL

– Gradnje, Rast, Inženiring, družba za pro-
jektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter
zelenih površin, d.d., Tbilisijska ulica 61,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje

2. redno zasedanje skupščine družbe
KPL – Gradnje, Rast, Inženiring, družba
za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje

cest ter zelenih površin, d.d.,
ki bo 1. 7. 1998 ob 9. uri v stolpnici

TR-3 – okrogla dvorana v Ljubljani, Trg re-
publike 3, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna in da seji prisostvuje notar.
Skupščina na predlog uprave izvoli predse-

dujočega in verifikacijsko komisijo v sestavi
predsednika in dveh članov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z revidiranimi računovodskimi izkazi,
s predlogom pokrivanja izgube.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta, skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1997 z revidirani-
mi računovodskimi izkazi.

b) Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se izguba:

– iz leta 1995 v višini 197,445.082,20 SIT,
– iz leta 1997 v višini 187,602.933,95 SIT,

Skupaj v višini 385,048.016,15 SIT.
pokrije na naslednji način
– iz revaloriziranega dobička, ustvarje-

nega v letih 1993, 1994 in 1996 v višini
61,526.027,80 SIT,

– iz rezerv v višini  323,521.988,33 SIT.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje družbo Deloitte &
Touche, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, za
pooblaščenega revizorja za leto 1998.

Gradivo za skupščino – Letno poročilo
za leto 1997 s predlogom sklepa – je na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe
KPL – Gradnje, Rast, Inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Tbilisijska 61, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno 30. 6. 1998.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške 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 pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve 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.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
ne ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
1 uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
KPL, Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.

glavni direktor

Št. 387/98 Ob-3076

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 6.2. statuta del-
niške družbe Mlinotest Živilska industrija,
d.d., uprava d.d. sklicuje
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6. zasedanje skupščine družbe,
ki bo 30. 6. 1998 ob 14. uri, v prostorih

Hotela Planika v Ajdovščini.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ivana Vodopivca, dipl. inž.
V 3-člansko verifikacijsko komisijo se iz-

volijo:
– Marija Jelinčič – predsednica,
– Nataša Čermelj – članica,
– Zvonko Vidmar – član.
V 3-člansko komisijo za izvedbo volitev

in glasovanja se izvolijo:
– Barbara Slokar – predsednica,
– Robert Bolko – član,
– Janja Polanc – članica.
Za sestavo notarskega zapisnika skup-

ščine se imenuje vabljeni notar Jože Rož-
man iz Domžal.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1997 po
predlogu uprave ter z mnenjem nadzornega
sveta in pooblaščenega revizorja, vse v vse-
bini, ki je priloga temu sklepu.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček,

ki je v skladu z letnim poročilom za leto
1997, ugotovljen v višini 40,890.677,44
SIT, ostane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v vsebini, ki je prilo-
ga k temu sklepu.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1998 se po predlogu nadzornega sve-
ta imenuje pooblaščena revizijska družba
RFR – Ernst & Co. Young, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog poslovnega poročila in predlog

sprememb in dopolnitev statuta sta delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Vsak delničar lahko v skladu z zakonom
in statutom družbe poda k dnevnemu redu
in k predlogom sklepov uprave in nadzorne-
ga sveta nasprotne predloge. Nasprotne
predloge, ki bodo prispeli v sedmih dneh
od objave sklica skupščine, bo uprava obja-
vila na stroške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po pooblaščencih, če najkasne-
je tri dni pred zasedanjem skupščine upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne v istem prostoru ob 15. uri.

Mlinotest Živilska industrija, d.d.,
Ajdovščina

uprava

Ob-3077
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d., To-
varniška 1, Slov. Konjice, sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d.,

Tovarniška 1, Slov. Konjice,
ki bo v torek, 30. 6. 1998, s pričetkom

ob 12. uri, v prostorih poslovne stavbe Uni-
mont, d.d., Tovarniška 1, Slov. Konjice,
I. nadstropje, sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Na seji bo prisoten notar Marguč Franc.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprememba firme družbe.
Besedilo predlagane spremembe statu-

ta družbe je dostopno na sedežu družbe
Tovarniška 1, Slov. Konjice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se spre-
meni firma družbe, da odslej glasi: Elektro
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d., To-
varniška 1, Slov. Konjice. Skrajšana označ-
ba firma družbe se spremeni tako, da odslej
glasi: Elektro Unimont, d.d., Tovarniška 1,
Slov. Konjice.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe v vsebini, kot so
razvidne v besedilu predlaganih sprememb.

Besedilo predlagane spremembe statu-
ta družbe je dostopno na sedežu družbe
Tovarniška 1, Slov. Konjice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in po-

zitivnega mnenja nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o oblikovanju sklada last-
nih delnic.

6. Preoblikovanje rezerv družbe na dan
1. 1. 1998 skladno s 355. členom ZGD v
naslednjo strukturo:

– zakonske rezerve znašajo 10% osnov-
nega kapitala in njegovega revalorizacijske-
ga popravka (po stanju 31. 12. 1997 –
19,644.263,70 SIT),

– ostale rezerve se preimenujejo v pro-
ste rezerve (po stanju 31. 12. 1997 –
17,433.791,82 SIT), v breme katerih se
oblikuje sklad lastnih delnic, v znesku
17,433.791,82 SIT.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog o
preoblikovanju rezerv družbe na dan 1. 1.
1998, skladno s 355. členom ZGD.

7. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 1997.

8. Razporeditev čistega dobička za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog o razporeditvi čistega dobička
iz poslovanja družbe v letu 1997.

9. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotav-
lja en glas na skupščini družbe.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse
delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pi-
sno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Člani nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo na skupš-
čini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebo-
vati priimek in ime, matično številko ter na-
slov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaš-
čenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.

Unimont, d.d., Slov. Konjice
uprava družbe

Ob-3078
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah in v skladu s 7. toč-
ko statuta delniške družbe Trio Tržič, Mlaka
10, sklicuje začasna uprava družbe na last-
no pobudo

1. skupščino delničarjev
delniške družbe Trio Tržič,

ki bo v četrtek, 2. julija 1998, v prostorih
delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mla-
ka 10, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. izvoli se predsednik skupščine,
3. izvolita se dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev rezultatov od leta 1993
do leta 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička in pokritje izgube.

4. Sprejem revidiranega poslovnega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa:
1. Ob pozitivnem mnenju začasnega

nadzornega sveta in na predlog začasne
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uprave, se sprejme revidirano poročilo za
leto 1997.

2. Dobiček leta 1997 ostane neraz-
porejen.

5. Imenovanje nadzornega sveta družbe
in seznanitev s članom nadzornega sveta
predstavnika delavcev.

Predlog sklepa:
1. V nadzorni svet se izvolita Edvard

Košnjek in Jozo Galič.
2. Skupščina se seznani, da je s stra-

ni sveta delavcev v nadzorni svet voljen Mali
Franci.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta za udeležbo na seji.

Predlog sklepa: potrdijo se predlagane
višine sejnine predsedniku in članoma nad-
zornega sveta.

7. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja družbe RFR – Ernst & Young, za
opravljanje finančne revizije za leto 1997 in
1998.

8. Spremembe statuta Trio, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta, navedene v gradivu
za skupščino.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in velja za 1. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničujejo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine, v tajništvu delniške družbe.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.

Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu d.d., najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom na seznamu prisotnih delni-
čarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Nasprotni predlog sklepa lahko posre-
dujejo delničarji upravi podjetja v pisni obliki
z obrazložitvijo najpozneje v 7 dneh po ob-
javi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za 1. sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlogom sprememb statuta, je na vpo-
gled delničarjem v tajništvu d.d. Trio Tržič,
Mlaka 10, vsak delovnik od 9. do 11. ure,
od dneva objave sklica skupščine, do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Trio Tržič, d.d.

začasna uprava
direktor

Št. 980/98-1378 Ob-3079
Na podlagi 35. člena statuta Banke Ce-

lje, d.d. in sklepa 13. redne seje upravnega
odbora Banke Celje, d.d., sklicujem

13. redni zbor
Banke Celje, d.d.,

ki bo v torek, 16. 6. 1998 ob 10. uri, v
dvorani Celjskega doma v Celju, Krekov trg 3.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnih

teles.
Predlog sklepa: zbor banke potrdi de-

lovna telesa v predlaganem sestavu.
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. zbo-

ra Banke Celje, d.d., z dne 23. 4. 1997 s
poročilom o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi pra-
vilnost oblikovanja sklepov in stališč 12. se-
je zbora banke in vzame na znanje poročilo
upravnega odbora o kapitalskih udeležbah
v času od 1. 4. 1997 do 30. 4. 1998.

3. Poročila o poslovanju Banke Celje,
d.d., s predlogom o razporeditvi dobička za
leto 1997.

3.1. Poročilo o revidiranju poslovanja
banke za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo o revidiranju poslovanja Banke Celje,
d.d., za leto 1997 s strani revizijske družbe
Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

3.2. Poročilo nadzornega odbora Ban-
ke Celje, d.d.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo nadzornega odbora Banke Celje,
d.d., o poslovanju banke v letu 1997.

3.3. Letno poročilo Banke Celje, d.d.,
za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme let-
no poročilo Banke Celje, d.d., za leto 1997.

3.4. Predlog o uporabi dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlagano razporeditev dobička, ugotov-
ljenega po revidiranih računovodskih izka-
zih za leto 1997.

4. Sklep o ugotovitvi neto dolžnikov ban-
ke za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja, da
sta v upravnem oziroma nadzornem odboru
Banke Celje dva predstavnika neto dolžnikov.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje za
opravljanje revizije za poslovno leto 1998
pooblaščeno revizijsko družbo Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana.

6. Poslovna politika Banke Celje, d.d.,
za leto 1998.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
slovno politiko Banke Celje, d.d., za leto
1998.

7. Razvojni plan Banke Celje, d.d., za
obdobje 1998–2002.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme raz-
vojni plan Banke Celje, d.d., za obdobje
1998–2002.

8. Kapitalske udeležbe v bankah in ne-
bančnih organizacijah.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sk-
lep o kapitalskih udeležbah v bankah in ne-
bančnih organizacijah.

9. Poročilo vodstev bank o pripojitvi
Hmezad banke, d.d., Žalec, k Banki Celje,
d.d., s predstavitvijo letnih obračunov in po-
ročilom o stanju bank.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo vodstev bank o pripojitvi Hmezad ban-
ke, d.d., Žalec, k Banki Celje, d.d., s pred-
stavitvijo letnih obračunov in poročilom o
stanju bank.

10. Pogodba o pripojitvi in ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti med Banko
Celje, d.d. in Hmezad banko, d.d., Žalec.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
godbo o pripojitvi in ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti med Banko Celje, d.d.
in Hmezad banko, d.d., Žalec.

11. Revizijsko poročilo pogodbe o pri-
pojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti med Banko Celje, d.d. in Hmezad
banko, d.d., Žalec.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme re-
vizijsko poročilo pogodbe o pripojitvi in ure-
ditvi medsebojnih pravic in obveznosti med
Banko Celje, d.d. in Hmezad banko, d.d.,
Žalec.

12. Sklepanje o pripojitvi Hmezad ban-
ke, d.d., Žalec, k Banki Celje, d.d.

Predloga sklepov: zbor prednostnih del-
ničarjev banke sprejme pripojitev Hmezad
banke, d.d., k Banki Celje, d.d. Zbor na-
vadnih delničarjev banke d.d. sprejme pri-
pojitev Hmezad banke, d.d., k Banki Ce-
lje, d.d.

13. Razrešitev in nadomestna izvolitev
oziroma imenovanje članov organov Banke
Celje, d.d.

Predlog sklepa: zbor banke razreši in
nadomestno izvoli člana upravnega odbora
in razreši in nadomestno imenuje člana
nadzornega odbora Banke Celje, d.d.

Na 13. zboru Banke Celje, d.d., bodo
delničarji odločali o objavljenih predlogih
za posamezno točko dnevnega reda.

Vsak delničar je upravičen, da sodeluje
na zboru banke, če svojo udeležbo na zbo-
ru banke pisno najavi banki najmanj 3 dni
pred zasedanjem zbora.

Zbora delničarjev se lahko udeležijo vsi
delničarji banke, glasovalno pravico pa
imajo delničarji, lastniki navadnih delnic na
ime, pod točko 12 pa tudi delničarji, lastni-
ki prednostnih delnic, ki bodo vpisani v
delniško knjigo banke najmanj deset dni
pred zasedanjem zbora banke in ostanejo
vpisani do konca zasedanja. Imetniki na-
vadnih delnic na prinosnika imajo glasoval-
no pravico, če le-te deponirajo deset dni
pred zasedanjem zbora v Banki Celje, d.d.,
v Sektorju zakladništva, oziroma da v tem
času dostavijo potrdilo o deponiranju del-
nic pri notarju ali drugi poslovni banki.

Eden ali več delničarjev, katerih deleži
dosegajo skupno dvajsetino ustanovitvene-
ga kapitala banke, lahko pisno zahtevajo
dopolnitev dnevnega reda vsaj deset dni
pred zasedanjem zbora v Banki Celje, d.d.,
v Sektorju zakladništva.

Vabila s pooblastili in glasovnicami bo-
do poslana delničarjem banke, ki posedu-
jejo več kot 500 delnic. Vsi ostali delničarji
(pravne osebe) lahko dvignejo pooblastila
in glasovnice na sedežu banke v Sektorju
zakladništva. Delničarji (fizične osebe) lah-
ko dvignejo prijavnice za zbor banke in
glasovnice na sedežu banke v Sektorju za-
kladništva. Pooblastila in prijavnice lahko
dvignejo najkasneje pet dni pred zaseda-
njem zbora.

Udeleženci zbora banke predložijo pol
ure pred pričetkom zbora izpolnjena poob-
lastila oziroma prijavnice.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
Banki Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2, v
Sektorju zakladništva, soba 112.

Če zbor delničarjev ne bo sklepčen, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 16. 6.
1998 ob 11. uri, na istem kraju in bo takrat
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veljavno odločal ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Banka Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora

Ob-3080
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sklicuje

drugo skupščino
delniške družbe Valkarton, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 29. 6. 1998 ob
10. uri, na sedežu družbe Valkarton, d.d., v
Logatcu, Tržaška 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: za predsednika 2. seje
skupščine Valkarton, d.d., se izvoli Ana Ja-
klič, za preštevalca glasov se določi Raden-
ko Mijatovič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 po predlogu uprave družbe in na pod-
lagi poročila o opravljeni reviziji računovod-
skih izkazov za leto 1997 ter mnenja nad-
zornega sveta.

3. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta čisti do-
biček poslovnega leta 1997 na dan 31. 12.
1997, v višini 116,735.853,13 SIT ostane
nerazporejen.

4. Sklep o pokrivanju izgube in revalori-
zacijskih efektov izgube.

Na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta se izguba iz preteklih let z
ustreznim revalorizacijskim efektom v višini
164,504.939,10 SIT pokrije iz rezervnega
sklada in revalorizacijskega učinka rezerv-
nega sklada na dan 31. 12. 1997.

5. Spremembe statuta delniške družbe.
Sprejme se dopolnitev 8. točke statuta

delniške družbe z naslednjim besedilom:
8.4. Člani uprave in nadzornega sveta

so lahko udeleženi pri dobičku. Višina in
način izplačila dobička se določita z vsako-
letnim sklepom skupščine.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 1998 se imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d.

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pooblastilo za zastopanje na skupšči-
ni mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 10.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton, d.d., Logatec
uprava

Št. 1136/1 Ob-3081
V skladu z določili statuta družbe Kovin-

ske industrije Ig, d.d., sklicujemo

3. redno skupščino
delniške družbe Kovinske industrije Ig,

d.d.,
ki bo v sredo, 1. julija 1998 ob 11. uri,

na sedežu družbe, Ig 233/a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina sprejme dnevni red in

predloge imenovanj organov skupščine.
2. Obravnava poslovnega poročila za le-

to 1997, mnenja nadzornega sveta in poob-
laščenega revizorja.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme poslovno poro-

čilo družbe za leto 1997 po priloženem gra-
divu, ki je na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

3. Obravnava in sklepanje o delitvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme sklep, da se do-

biček deli po priloženem predlogu in mne-
nju nadzornega sveta družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina imenuje EOS Revizijo,

d.o.o., Ljubljana, za revizijo poslovanja za
leto 1998.

Gradivo in ostale informacije za zaseda-
nje skupščine so na voljo delničarjem v taj-
ništvu družbe Kovinske industrije Ig, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo
udeležbo in glasovanje na skupščini pisno
prijavili družbi tako, da priporočeno pismo s
prijavo za udeležbo in glasovanje prispe na
družbo vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.

Sklepčnost
Če na prvem sklicu skupščine ne bo

dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje istega dne na istem mestu, ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Kovinska industrija Ig, d.d.
uprava družbe

Št. 1935 Ob-3082
Uprava delniške družbe Givo, Gradnje in

vzdrževanje objektov, Ljubljana, d.d., Dvo-
rec Selo, Zaloška 69, sklicuje na podlagi
določil zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe

redno zasedanje skupščine družbe,

ki bo v petek, 3. 7. 1998 ob 11. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška 69/I.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-

novanje organov skupščine (predsednika
skupščine in preštevalca glasov) ter pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine in za dva preštevalca gla-
sov predlagane kandidate.

2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe Givo Ljubljana,
d.d., za leto 1997 v predlaganem besedilu.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se zaradi pokrivanja izgu-
be preteklih let in pokrivanja izgube iz teko-
čega poslovanja, izvede poenostavljeno
zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer:

a) Znesek prenesene izgube preteklih let
v višini 41,676.000 SIT se pokrije v breme
rezerv, preostali del izgube preteklih let v
višini 63,536.507,50 SIT pa v breme reva-
lorizacij kapitala. Preostali del revalorizacij-
skega kapitala v višini 84,698.852,26 SIT
pa se uporabi za pokrivanje izgube poslov-
nega leta, tako da ta znaša še
123,494.445,74 SIT.

b) Del nepokrite izgube poslovnega leta
v višini 91,287.600 SIT se pokrije v breme
osnovnega kapitala družbe, del osnovnega
kapitala v višini 15,368.400 SIT pa se upo-
rabi za oblikovanje rezerv. Zmanjšanje kapi-
tala se izvede z združevanjem delnic, tako
da se dve obstoječi delnici zamenjata za
eno novo delnico z enakimi lastnostmi, kot
so navedene v statutu družbe in z nominal-
no vrednostjo 1.000 SIT za delnico. Tako
znaša na novo določeni kapital družbe
106,649.000 SIT in je razdeljena na
106.649 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za delnico.

c) Preostanek nepokrite izgube tekoče-
ga leta v višini 32,206.845,74 SIT se pokri-
je iz poslovanja v prihodnjih petih letih.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se zaradi potrebe po do-
toku svežega kapitala, izvede povečanje os-
novnega kapitala z razpisom novih delnic.
Povečanje se izvede z izdajo novih delnic v
nominalni vrednosti 47,000.000 SIT. Delni-
ce druge izdaje v skupnem seštevku
47.000 navadnih, prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT za eno delnico, prevzame družba
C.O.F., d.o.o., tako da za delnice vplača
denarni vložek v višini 47,000.000 SIT. Ta-
ko znaša na novo določeni kapital družbe
153,649.000 SIT in je razdeljen na
153.649 delnic.

Izključi se prednostna pravica ostalih do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe Givo Ljubljana,
d.d., za poslovno leto 1998 imenuje revizij-
ska hiša Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane,
Bežigrad 1.

Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so delničarji družbe, pooblaš-
čenci in zastopniki, ki so svojo udeležbo
pisno prijavili 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine in so na dan prijave svoje udeležbe in
glasovanja na skupščini, vpisani v delniški
knjigi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novni sklic istega dne, to je 3. 7. 1998 ob
11.30 (pol ure po prvem sklicu), v istem
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prostoru, z istim dnevnim redom. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
število prisotnih delničarjev in višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delničarji, pooblaščenci in zastopniki
morajo prisotnost na skupščini najaviti vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupšči-
ne in dvigniti glasovnice na sedežu družbe.

Pooblaščenec delničarja mora za udelež-
bo na skupščini predložiti pooblastilo in če je
udeleženec pooblastilnega razmerja pravna
oseba, tudi izpisek iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 13. uro.

Givo, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3083

Na podlagi 44. člena statuta delniške
družbe Chemo, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine,

ki bo 30. 6. 1998 ob 16. uri, v poslovni
stavbi na Maistrovi 10 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvolijo se predsed-
nik skupščine, predsednik komisije za iz-
vedbo glasovanja in volitev in dva prešteval-
ca glasov. Seji bo prisostvoval notar v vlogi
zapisnikarja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1997 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 1997 in delitvi nerazdelje-
nega dobička iz preteklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta z dne 19. 5. 1998 je predlog sklepa
uprave: ugotovljeni čisti dobiček družbe v
letu 1997 v višini 60,123.000 SIT se zadrži
kot nerazdeljeni čisti dobiček.

Nerazdeljeni čisti dobiček iz preteklih let
v višini 37,462.705 SIT (nerazdeljeni dobi-
ček iz leta 1993 v višini 10,463.704 SIT in
pripadajoča revalorizacija v višini
10,459.364 SIT, skupaj nerazdeljeni čisti
dobiček iz leta 1993 v višini 20,923.068
SIT, nerazdeljeni dobiček iz leta 1994 v
višini 6,433.428 SIT in pripadajoča revalo-
rizacija v višini 1,882.649 SIT, skupaj ne-
razdeljeni čisti dobiček iz leta 1994 v višini
8,316.077 SIT in del nerazdeljenega do-
bička iz leta 1995 v višini 6,909.436 SIT in
pripadajoča revalorizacija v višini 1,314.124
SIT, skupaj del nerazdeljenega čistega do-
bička iz leta 1995 v višini 8,223.560 SIT),

se razdeli za:
– dividende v višini 35,678.767 SIT,
– izplačilo upravi in članom nadzornega

sveta, kot udeležbo na dobičku v višini
1,783.938 SIT, od tega 50% upravi in 50%
članom nadzornega sveta. Udeležba se jim
izplača v delnicah družbe, razen članom nad-
zornega sveta, ki niso zaposleni v družbi.

Delnice, ki se izplačajo upravi in članom
nadzornega sveta, se obračunajo po pov-
prečni nabavni ceni.

Dividenda znaša 37 SIT na delnico in se
izplača delničarjem, ki so 9. 6. 1998 vpisa-
ni v delniško knjigo. Dividenda se izplača
najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizorsko družbo za leto
1998 skupščina imenuje družbo RFR –
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Mai-
strova 10 (splošno kadrovsko področje), v
času od 30. 5. 1998 do vključno 30. 6.
1998, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

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 splošno kadrov-
sko področje na sedežu delniške družbe v
Ljubljani, Maistrova 10.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 6. 1998 pisno prijavijo svojo
udeležbo v KSS na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Maistrova 10 in so 9. 6. 1998 vpisani v
delniško knjigo. Pooblastilo mora biti pisno.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred pričet-
kom seje. Prosimo udeležence, da ob pri-
hodu podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17.
uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Chemo, d.d.
uprava

Ob-3084

Uprava Posavja trgovina, d.d., Brežice,
Cesta prvih borcev 35, Brežice, na podlagi
določil 7E člena statuta družbe sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, 2. 7. 1998 ob 11. uri, v
prostoru Restavracije pri Blagovnici Brežice,
Bizeljska cesta št. 37, Brežice, ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov:

1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-
lovnega predsedstva skupščine, imenova-
nje notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franc Baškovič, za prešteval-
ca glasov: Škof Mira in Denžič Aleksander,
za notarja se imenuje Andrej Dokler.

2. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
3. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1997, z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa z mnenjem nadzornega
sveta: sprejme se revidirano letno poročilo
družbo za leto 1997 v predloženem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1997 in pokrivanje izgube iz
leta 1993.

Predlog sklepa z mnenjem nadzornega
sveta: uprava in NS predlagata delničarjem,
da s tekočim čistim dobičkom leta 1997, ki
znaša 15,642.000 SIT in revalorizacijo do-
bičkov iz preteklih let, ki znaša 325.000
SIT, pokrivamo prenešeno še nepokrito iz-
gubo iz leta 1993, ki skupaj z revalorizacijo
znaša 59,902.000 SIT. 43,935.000 SIT iz-
gube iz preteklih let, ki bi tako ostala nepo-
krita, pa bi pokrili s prostimi rezervami.
Skupnih rezerv z revalorizacijo vred ima
družba za 498,839.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sklep

skupščine glede imenovanja revizorja za le-
to 1998 in se za leto 1998 imenuje revizor-
ska hiša Dinamic, d.o.o., revizijska družba,
Vel. Brusnice 69, p.e., Kandijska 64, Novo
mesto.

6. Pobude in mnenja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno 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.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi dne 23. 6. 1998, pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino vsaj uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni v Restavraciji pri Blagovnici, s pod-
pisom potrdijo svojo prisotnost na skupšči-
ni in prevzamejo gradivo ter glasovalne li-
stiče.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Jerman Remigiju, od 10. do
12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Posavje trgovina, d.d., Brežice
predsednik uprave – direktor

Ob-3085
Na podlagi 7.5. člena statuta delniške

družbe Polident sklicujem

3. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, 2. julija 1998 ob 11. uri,
na sedežu družbe v Volčji Dragi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Krušič Janka, za preštevalca gla-
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sov Furlani Dragica in Dominko Silvana, za
notarko Evo Lučovnik in za zapisnikarko
Švara Anica.

2. Potrditev dnevnega reda 3. seje
skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 1997 z mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizijske
hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe za leto
1997 s poročilom revizijske hiše in mne-
njem nadzornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
poreditve nerazporejenega dobička v na-
slednjem besedilu:

a) Čisti nerazporejeni dobiček iz leta
1996 je 8,517.542,81 SIT in se na dan
1. 1. 1998 razporedi v višini 4,045.750 SIT
za izplačilo dividend, ostalih 4,471.792,81
SIT pa ostane nerazporejenih. Revalorizacij-
ski popravek nerazporejenega dobička iz le-
ta 1996 v višini 800.650 SIT se na dan 1. 1.
1998 razporedi v rezerve.

Dividenda bo izplačana v 30 dneh po
sprejetju sklepa na seji skupščine.

b) Del ustvarjenega čistega dobička iz
leta 1997 v znesku 4,032.000 SIT je upra-
va že ob sestavi zaključnega računa razpo-
redila v rezerve.

c) Del ustvarjenega čistega dobička iz
leta 1997 v znesku 4,032.148,39 SIT se
ne razporedi.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 1998

se imenuje revizijska družba Podboršek.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov za 3. in 4. točko sta

pripravila uprava družbe in nadzorni svet,
predlog sklepa za 5. točko pa je pripravil
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki v
treh dneh pred skupščino upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo oziroma depo-
nirajo pooblastilo za zastopanje, ki mora biti
pisno.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe ,ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so delni-
čarjem na vpogled na sedežu podjetja pri
Švara Anici, vsak delovnik od 11. do 14.
ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih razlogih sprejela svoja stališča in bo-
sta o spreminjevalnih predlogih najpozneje
dvanajst dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Polident, d.d., Volčja Draga
direktor

Ob-3086
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške

družbe Belinka Holding, d.d, Zasavska ce-
sta 95, Ljubljana, uprava sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,

ki bo v petek, dne 3. 7. 1998 ob 12. uri
na sedežu družbe, Zasavska cesta 95, Ljub-
ljana, v dvorani Izobraževalno prodajnega
centra, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in verifikacijska komisija, ki jo sestavljajo
predsednik in dva preštevalca glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1997 z mnenjem revi-
zorja.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička iz
leta 1997.

Predlog sklepa: ustvarjeni neto dobiček
v letu 1997 v višini 395,525.856,17 SIT se
razporedi takole:

– znesek 125,272.656,17 SIT se zadr-
ži v poslovanju kot nerazporejeni dobiček,

– znesek 270,253.200 SIT se razdeli
za dividendo v bruto znesku 100 SIT na
delnico,

– dividenda se izplača lastnikom po sta-
nju v delniški knjigi pri KDD na dan 18. 6.
1998.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1998.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe Be-
linka Holding, d.d., Ljubljana, v predlože-
nem besedilu.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana, vsak
delovnik med 9. in 11. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinš-
ko depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 18. 6. 1998 in so svojo udeležbo naja-
vili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 30. 6. 1998,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mora-
jo do prej navedenega roka predložiti družbi
tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
Belinka Holding, d.d., Ljubljana

uprava

Ob-3087
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe Belinka, Kemična tovarna Moste,
d.d., Ob železnici 14, Ljubljana, uprava skli-
cuje

4. redno skupščino delničarjev,

ki bo v sredo, dne 1. 7. 1998 ob 14. uri
v dvorani Izobraževalno prodajnega centra
Belinke, Zasavska cesta 95, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in verifikacijska komisija, ki jo sestavljajo
predsednik in dva preštevalca glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1997 z mnenjem revi-
zorja.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1998.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Ob železnici 14, Ljubljana, vsak de-
lovnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe in so svojo udeležbo
prijavili na sedežu družbe do vključno
29. 6. 1998, kakor tudi njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu del-
ničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
Belinka, Kemična tovarna Moste, d.d.,

uprava
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Št. 1091/08 Ob-3088
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta

družbe Kostak, d.d., uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delničarjev družbe Kostak, d.d., Krško,

ki bo dne 2. 7. 1998 (četrtek), ob
15. uri, na sedežu družbe – Leskovška ce-
sta 2a, Krško.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli

predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter imenuje notarja po predlogu sklica-
telja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
4. Letno poročilo za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: potrdi se predlagano letno poročilo uprave
za poslovno leto 1997, skupaj z revizijskim
poročilom in mnenjem nadzornega sveta.

5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 1997.

Predlog sklepa uprave: na predlog skle-
pa uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta, se sprejme razporeditev čistega do-
bička, ustvarjenega v poslovnem letu 1997
v višini 5,570.230 SIT, in sicer:

a) za rezerve družbe v višini 2,785.115
SIT,

b) nerazporejen dobiček v višini
2,785.115 SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa uprave: za poslovno leto

1997 se imenuje za revizorja revizijsko druž-
bo P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.

7. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta A:
skupščina delničarjev v skladu z 266. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah, od-
pokliče Vinka Baha, dipl. inž. kem., s funk-
cije člana nadzornega sveta družbe Kostak,
d.d., pred iztekom njegovega mandata.

Predlog sklepa nadzornega sveta B: nad-
zorni svet predlaga skupščini, da imenuje
za člana nadzornega sveta Branka Petana,
dipl. inž.

8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,

je na vpogled na sedežu družbe v splošno-ka-
drovskem sektorju, pri Elizabeti Cemič.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi obli-
ki, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar družbe sam ali po svojem poobla-ščen-
cu, ki je svojo udeležbo prijavil na sedežu
družbe – v pravni službi 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, z deponiranjem pooblastil
za zastopanje ali potrdil o lastništvu delnic.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poob-
laščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delni-
čarjev ter da prevzamejo glasovalne listi-
če in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje istega
dne ob 16. uri. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Kostak, d.d., Krško
uprava družbe

Ob-3089

Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, in-
ženiring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrast-
nik, Cesta prvega maja 14. v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in
v skladu s prvim odstavkom 13. člena sta-
tuta družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
družbe Forstek, orodjarstvo,

inženiring, trgovina, zastopstvo, d.d.,
Hrastnik, Cesta prvega maja 14
Skupščina delniške družbe bo dne

29. 6. 1998 ob 16. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujoči skupš-
čine v skladu s predlogom in preštevalec
glasov. Seji bo prisostvovala notarka v
skladu s predlogom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

dnevnega reda.
3. Poslovno poročilo za leto 1997 z

zaključnim računom.
Predlog sklepa: skupščina sprejme re-

vidirano poslovno poročilo in zaključni ra-
čun za leto 1997.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da ustvarjeni čisti dobiček ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje re-
vizorja za leto 1998 – Podboršek revizij-
ska hiša, k.d., Ulica gradnikove brigade
4, Ljubljana.

Gradiva k posameznim točkam dnev-
nega reda so delničarjem na vpogled v
tajništvu podjetja na sedežu družbe vsak
delovnik med 12. in 14. uro.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo
predlagatelji vložiti v pisni obliki in obraz-
ložene pri upravi družbe v roku 10 dni po
objavi sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino
glasov, če je na seji prisotnih več kot
15% vseh glasov delničarjev. V primeru
neuspešnega sklica skupščine bo ponov-
na seja skupščine istega dne v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom eno uro
kasneje, v tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Forstek, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-3090
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah, 7.3. točke statuta družbe

PEKS Pekarna in slaščičarna Škofja Loka,
d.d., sklicujem

3. skupščino delničarjev
družbe PEKS Škofja Loka, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 6. julija 1998 ob
12. uri, v sejni sobi družbe PEKS Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 53, Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Poslovno poročilo za leto 1997.
2. Predlog razdelitve dobička.
3. Imenovanje revizorja.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: na podlagi mnenja nad-

zornega sveta se sprejme predlagano letno
poročilo o poslovanju v letu 1997.

Sklep k 2. točki: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se dobiček razporedi sklad-
no s predlogom uprave, in sicer:

  1. Nerazporejen in revaloriziran dobi-
ček iz poslovnih let 1995 in 1996 v znesku
29,396.874,90 SIT:

– se v višini 10,688.534,40 SIT razpo-
redi za dividende delnic razredov A, B, C, D
in E, kar pomeni, da se izplača dividenda v
višini bruto 666,70 SIT na delnico,

– preostanek v višini 18,708.340,50 SIT
ostane nerazporejen.

  2. Dobiček iz poslovnega leta 1997 v
višini 29,140.604,80 SIT:

– se po sklepu uprave na podlagi 228.
člena zakona o gospodarskih družbah v
znesku 14,500.000 SIT odvede v rezerve,

– preostanek v znesku 14,640.604,80
SIT pa ostane nerazporejen.

  3. Dobiček se izplača v 30 dneh po
skupščini.

Sklep k 3. točki: za revidiranje računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1998 se imenu-
je firma EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Sklep k 4. točki: za člana nadzornega
sveta skupščina imenuje Marka Primožiča.

Predlagatelj sklepov:
– k 1. in 2. točki dnevnega reda sta upra-

va in nadzorni svet,
– k 3. in 4. točki dnevnega reda nadzor-

ni svet.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki

so vpisani v delniško knjigo na dan izplačila
dividend.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
imetniki navadnih delnic z označbami A, B, C
in D oziroma njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pooblaščenec odda
pooblastilo verifikacijski komisiji. Glasovnice
bo verifikacijska komisija delničarjem oziro-
ma pooblaščencem razdelila ob evidentira-
nju udeležencev pred pričetkom skupščine.

Gradivo za skupščino delničarjev (letno
poročilo za leto 1997, mnenje pooblašče-
nega revizorja, vabilo na skupščino skupaj s
predlogi sklepov nadzornega sveta) je na
vpogled do vključno 5. junija 1998 naprej
vsak dan, razen praznikov, sobot in nedelj,
na sedežu družbe Kidričeva 53, Škofja Lo-
ka, od 8. do 12. ure.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega kapitala. Če
ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem sklicu,
bo ponovno zasedanje na istem kraju čez
eno uro, kjer se bo odločalo ne glede na
število prisotnih delničarjev.

PEKS Škofja Loka, d.d.,
uprava
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Št. 20 Ob-3091
Na podlagi 28. člena statuta družbe

RGL, d.d., Ljubljana, sklicujem

skupščino
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, dne 29. 6. 1998 ob
12. uri v prostorih družbe, Cesta 24. junija
23, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupš-

čine, dva preštevalca glasov in potrdi notar.
3. Obravnava in odločanje o poročilu o

poslovanju družbe RGL, d.d., v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta družbe RGL,
d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1997, z mnenjem
nadzornega sveta.

4. Vprašanja in pobude.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo bo na vpogled na sede-
žu družbe – v tajništvu pri Dragaš, vsak de-
lovni dan od 9.30 do 11.30 v času od 28.
5. 1998 do 28. 6. 1998.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje dne 29. 6. 1998 ob 13.
uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3092
Na podlagi 13. člena statuta Nove Ljub-

ljanske banke, d.d., Ljubljana, uprava in
nadzorni svet Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, sklicujeta

skupščino
Nove Ljubljanske banke, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 29. 6. 1998 ob 10. uri v

konferenčni dvorani v pritličju poslovne stav-
be na Trgu republike 3, v Ljubljani, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, izvolitev
delovnih teles in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina banke potrdi
delovna telesa v predlaganem sestavu. Za
predsedujočega skupščine se predlaga
predsednika nadzornega sveta mag. Gre-
gorja Dolenca.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: skupščina banke ugo-

tavlja sklepčnost skupščine.
3. Obravnava in sprejem predloga po-

slovnika o delu skupščine Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana v besedilu, ki je se-
stavni del sklepa.

4. Sprejem poslovnega plana Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za leto
1998.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta skupščina sprejme poslovni
plan Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, za leto 1998.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in poročila o revidiranju poslovanja Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana ter pred-
log delitve dobička v letu 1997.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina NLB sprejme mnenje

nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom
in poročilom o revidiranju poslovanja za leto
1997.

Skupščina banke sprejme mnenje poob-
laščenega revizorja Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana, o revidiranju poslovanja za
leto 1997.

Skupščina banke na podlagi mnenja nad-
zornega sveta sprejme letno poročilo in po-
ročilo o revidiranju poslovanja.

5.2. Dobiček po obdavčitvi Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, znaša
6.236,6 mio SIT, ki se razdeli:

– za izplačilo dividend – 800,994.036
SIT, oziroma 116 SIT za eno dlenico,

– za nagrade članom nadzornega sveta,
članom uprave in delavcem banke –
233,619.646 SIT,

– za rezerve banke – 5,201.986.318
SIT.

Izplačilo dividend in nagrad članom nad-
zornega sveta, članom uprave in delavcem
se izvrši brez revalorizacije do datuma izpla-
čila.

6. Predlog za razporeditev nerazporeje-
nega dobička Nove Ljubljanske banke, d.d,
Ljubljana iz leta 1996.

Predlog sklepa: nerazporejen dobiček iz
leta 1996 v višini 779,775.629,10 SIT se
razporedi v rezerve banke.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in njene
bančne skupine za leto 1998 se potrdi zu-
nanji revizor Coopers & Lybrand, d.d., Ljub-
ljana.

8. Obravnava in sprejem poročila o delu
nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o delu nadzornega sveta.

Sejnine za člane nadzornega sveta zna-
šajo:

– za predsednika nadzornega sveta –
65.000 SIT,

– za namestnika predsednika – 55.000
SIT,

– za člane – 45.000 SIT.
9. Obravnava in sprejem predloga izho-

dišč za privatizacijo Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagana izhodišča za privatizacijo Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana.

10. Ugotovitev o zastopanosti neto dolž-
nikov banke v nadzornem svetu Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
člani nadzornega sveta niso neto dolžniki
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, v
smislu 43. člena zakona o bankah in hranil-
nicah.

11. Obravnava in sprejem predloga za
oblikovanje sklada za odkup lastnih delnic.

Predlog sklepa: Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, oblikuje sklad za odkup
lastnih delnic v višini 1 mrd SIT.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delni-
čarji z glasovalno pravico, ki se v roku 3
delovnih dni pred skupščino prijavijo s potr-
dilom o številu delnic. Delničarji bodo preje-
li potrdila o številu delnic po pošti.

Pooblaščenci za zastopanje delničarejv
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Gradivo je na vpogled v Sekretariatu No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, na
Trgu republike 2, vsak delovni dan od 8. do
16. ure.

Uprava Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana

Nadzorni svet
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana

Ob-3093
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe Strojegradnja Trbovlje, Vodenska c.
49, Trbovlje, uprava družbe in nadzorni svet
sklicujeta

8. redno skupščino
delniške družbe Strojegradnje Trbovlje,

ki bo v ponedeljek, 29. 6. 1998 ob
13. uri na sedežu družbe v Trbovljah, Vo-
denska cesta 49.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog skelpa: izvolijo se organi

skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo verifi-

kacijske komisije.
3. Dopolnitev sklepa o povečanju osnov-

nega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se sprejme sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala s konverzijo terjatev
upnikov iz sklenjene prisilne poravnave.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe, Strojegrad-
nja, d.d., Trbovlje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 15. 6. 1998
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo pon-
vono zasedanje istega dne ob 13.30 na
istem mestu.

Pooblaščenci delničarjev so dolžni do
začetka zasedanja skupščine predložiti
pooblastilo.

Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava in nadzorni svet
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Razne objave

Ob-3107
Na podlagi 24. člena zakona o zaključku

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98) (ZZLPPO) in 3. člena uredbe o nači-
nu prodaje delnic v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj, ter Pravil razpisnega po-
stopka - priloga A (Ur. l. RS, št. 6/94) (uredba),
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana Du-
najska 160 (v nadaljevanju: SRD), objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic

oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice) , ki so jih na

SRD prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi

določil ZLPP, kupnin iz II. in III.
odstavka 22. člena ZLPP in sredstev
podjetij, ki so s Slovensko razvojno
družbo sklenila Pogodbo o načinu
uveljavljanja pravice do prenosa

poslovno nepotrebnih
sredstev

Delnice, ki so predmet prodaje, se glasi-
jo na ime in dajejo njihovim imetnikom na-
slednje pravice:

– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas

– so prenosljive
– sorazmerno pravico do dividende
– pravico v primeru stečaja oziroma lik-

vidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.

Za delnice z oznako “F“ (delnice iz 29.
člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri od-
kupu delnic, predkupno pravico, ki jo lahko
uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obvesti-
la o eventuelni prodaji.

Delnice, kupnina in sredstva podjetij se
prodajajo kot en paket, ki obsega:

1. AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA,
VINARSKA CESTA 005, 5271 VIPAVA

Matična številka: 5150035
Številka: 1
Št. delnic: 42.276
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.778 delnic oziroma 31,07%
Inter. razdelitev: 73.264 delnic oziroma

30,44%
Notr. odkup: 92.634 delnic oziroma

38,49%

2. AGROKOMBINAT MARIBOR, PAR-
TIZANSKA CESTA 006, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5146984
Številka: 1
Št. delnic: 131.434
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 280.141 delnic oziroma 61,71%
Inter. razdelitev: 50.148 delnic oziroma

11,05%
Notr. odkup: 14.718 delnic oziroma

3,24%

Javna prodaja: 108.949 delnic oziroma
24%

3. AGROPROGRES LJUBLJANA, SLO-
VENSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5003091
Številka: 1
Št. delnic: 62.832
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 157.080 delnic oziroma 100%

4. AGROPROGRES LJUBLJANA, SLO-
VENSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5003091
Številka: 2
Št. delnic: 62.832 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 157.080 delnic oziroma 100%

5. ALPETOUR TURISTIČNO HOTEL-
SKO PODJ. ŠKOFJA LOKA, TITOV TRG
004,  4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5274389
Številka: 1
Št. delnic: 3.703
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.869 delnic oziroma 85,70%
Inter. razdelitev: 2.513 delnic oziroma

13,57%
Notr. odkup: 135 delnic oziroma 0,73%

6. ALPETOUR TURISTIČNO HOTEL-
SKO PODJ. ŠKOFJA LOKA, TITOV TRG
004, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5274389
Številka: 2
Št. delnic: 6.732 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.869 delnic oziroma 85,70%
Inter. razdelitev: 2.513 delnic oziroma

13,57%
Notr. odkup: 135 delnic oziroma 0,73%

7. APIS ŠENTILJ V SLOV. GORICAH,
ŠTRIHOVEC 015, 2212 ŠENTILJ V SL.
GORICAH

Matična številka: 5049202
Številka: 1
Št. delnic: 34.185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma

1,67%

8. APIS ŠENTILJ V SLOV. GORICAH,
ŠTRIHOVEC 015, 2212 ŠENTILJ V SL.
GORICAH

Matična številka: 5049202
Številka: 2
Št. delnic: 35.673 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma

1,67%

9. AVTOMERKUR TRGOVINA, CELOV-
ŠKA 150, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5918472
Številka: 2

Št. delnic: 4.506
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.564 delnic oziroma 71,99%
Inter. razdelitev: 11.270 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.515 delnic oziroma

8,01%

10. AVTOMONTAŽA LJUBLJANA, CE-
LOVŠKA CESTA 180, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5400228
Številka: 1
Št. delnic: 15.902
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.806 delnic oziroma 100%

11. AVTOPREVOZ ZASAVJE TRBOV-
LJE, VODENSKA CESTA 050, 1420
TRBOVLJE

Matična številka: 5035414
Številka: 1
Št. delnic: 32.149
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 111.926 delnic oziroma 69,63%
Inter. razdelitev: 20.898 delnic oziroma

13%
Notr. odkup: 27.920 delnic oziroma

17,37%

12. AZ ATELJE ZA ZLATARSTVO,
D.O.O., MESTNI TRG 019, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048354
Številka: 1
Št. delnic: 11.138
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 28.742 delnic oziroma 51,62%
Inter. razdelitev: 9.260 delnic oziroma

16,63%
Notr. odkup: 17.682 delnic oziroma

31,75%

13. BELOKRANJSKA VETERINARSKA
SLUŽBA, LOČKA CESTA 14, 8340 ČR-
NOMELJ

Matična številka: 5942560
Številka: 1
Št. delnic: 187
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 373 delnic oziroma 25,20%
Inter. razdelitev: 296 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 592 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 219 delnic oziroma

14,80%

14. BIROSTROJ COMPUTERS MA-
RIBOR, GLAVNI TRG 017, 2000 MARI-
BOR

Matična številka: 5071739
Številka: 3
Št. delnic: 15.642
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.017 delnic oziroma 69,03%
Inter. razdelitev: 61.143 delnic oziroma

14,65%
Notr. odkup: 68.088 delnic oziroma

16,32%
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15. CEPROM TOVORNI PROMET
LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5143438
Številka: 3
Št. delnic: 2.373
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.493 delnic oziroma 67,12%
Inter. razdelitev: 7.000 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.507 delnic oziroma

12,88%

16. CESTNO PODJETJE KOPER, ULI-
CA 15. MAJA 014, 6000 KOPER

Matična številka: 5069041
Številka: 1
Št. delnic: 46.471
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.843 delnic oziroma 59,76%
Inter. razdelitev: 33.026 delnic oziroma

14,21%
Notr. odkup: 60.487 delnic oziroma

26,03%

17. CESTNO PODJETJE NOVA GO-
RICA, PRVOMAJSKA ULICA 052, 5000
NOVA GORICA

Matična številka: 5143497
Številka: 1
Št. delnic: 57.953
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.365 delnic oziroma 47,76%
Inter. razdelitev: 54.308 delnic oziroma

18,74%
Notr. odkup: 97.092 delnic oziroma

33,51%

18. CO LIBRI LJUBLJANA, PREŠER-
NOVA 5, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5049091
Številka: 1
Št. delnic: 5.794
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.627 delnic oziroma 89,37%
Inter. razdelitev: 2.096 delnic oziroma

10,63%

19. CO LIBRI LJUBLJANA, PREŠER-
NOVA 5, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5049091
Številka: 2
Št. delnic: 7.889 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.627 delnic oziroma 89,37%
Inter. razdelitev: 2.096 delnic oziroma

10,63%

20. CORONA RETEČE, RETEČE 004,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5537878
Številka: 2
Št. delnic: 1.279
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 206.575 delnic oziroma 61,50%
Inter. razdelitev: 67.180 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 62.146 delnic oziroma

18,50%

21. ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO, KO-
PALIŠKA ULICA 003, 2325 KIDRIČEVO

Matična številka: 5071704
Številka: 1
Št. delnic: 3.046
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.611 delnic oziroma 45,57%
Inter. razdelitev: 1.880 delnic oziroma

15,27%
Notr. odkup: 4.822 delnic oziroma

39,16%

22. DEKOR - STEKLARSTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 002, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5627605
Številka: 1
Št. delnic: 6.778
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.286 delnic oziroma 92,52%
Inter. razdelitev: 1.560 delnic oziroma

7,48%

23. DEKOR - STEKLARSTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 002, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5627605
Številka: 2
Št. delnic: 8.338 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.286 delnic oziroma 92,52%
Inter. razdelitev: 1.560 delnic oziroma

7,48%

24. DKP MEJA ŠENTJUR PRI CELJU,
CESTA LEONA DOBROTINŠKA 003,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU

Matična številka: 5150370
Številka: 2
Št. delnic: 23.002
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 220.560 delnic oziroma 73,55%
Inter. razdelitev: 51.383 delnic oziroma

17,13%
Notr. odkup: 27.950 delnic oziroma

9,32%

25. DORO IZOLA, CONA MESTNE
INDUSTRIJE 999, 6310 IZOLA - ISOLA

Matična številka: 5159644
Številka: 3
Št. delnic: 6.343
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 163.689 delnic oziroma

77,02%
Inter. razdelitev: 42.508 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.343 delnic oziroma

2,98%

26. EKONOMSKI CENTER MARIBOR,
RAZLAGOVA 22, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5221374
Številka: 1
Št. delnic: 14.220
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.425 delnic oziroma 86,39%
Inter. razdelitev: 9.673 delnic oziroma

13,61%

27. EKONOMSKI CENTER MARIBOR,
RAZLAGOVA 22, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5221374
Številka: 2
Št. delnic: 28.438 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.425 delnic oziroma 86,39%
Inter. razdelitev: 9.673 delnic oziroma

13,61%

28. ELEKTRO CELJE, VRUNČEVA
ULICA 002, 3000 CELJE

Matična številka: 5223067
Številka: 1
Št. delnic: 535.941
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,492.572 delnic oziroma

94,77%
Inter. razdelitev: 82.355 delnic oziroma

5,23%

29. ELEKTRO CELJE, VRUNČEVA
ULICA 002, 3000 CELJE

Matična številka: 5223067
Številka: 2
Št. delnic: 629.971 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,492.572 delnic oziroma

94,77%
Inter. razdelitev: 82.355 delnic oziroma

5,23%

30. ELEKTRO LJUBLJANA, SLOVEN-
SKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5227992
Številka: 1
Št. delnic: 282.788
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,116.956 delnic oziroma

81,49%
Inter. razdelitev: 253.654 delnic oziroma

18,51%

31. ELEKTRO LJUBLJANA, SLOVEN-
SKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5227992
Številka: 2
Št. delnic: 498.809 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,116.956 delnic oziroma

81,49%
Inter. razdelitev: 253.654 delnic oziroma

18,51%

32. ELEKTRO MARIBOR, VETRINJ-
SKA ULICA 002, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5231698
Številka: 1
Št. delnic: 848.648
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,832.690 delnic oziroma

89,78%
Inter. razdelitev: 322.570 delnic oziroma

10,22%

33. ELEKTRO MARIBOR, VETRINJ-
SKA ULICA 002, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5231698
Številka: 2
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Št. delnic: 1,262.104 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,832.690 delnic oziroma

89,78%
Inter. razdelitev: 322.570 delnic oziroma

10,22%

34. ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA,
KOMENSKEGA ULICA 012, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5015626
Številka: 1
Št. delnic: 14.913
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.480 delnic oziroma 88,34%
Inter. razdelitev: 6.133 delnic oziroma

11,66%

35. ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA,
KOMENSKEGA ULICA 012, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5015626
Številka: 2
Št. delnic: 21.045 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.480 delnic oziroma 88,34%
Inter. razdelitev: 6.133 delnic oziroma

11,66%

36. ELEKTRON INVALIDSKA DELAV-
NICA GORENJE SKOPICE, GORENJE
SKOPICE 046, 8262 KRŠKA VAS

Matična številka: 5231922
Številka: 3
Št. delnic: 1
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.266 delnic oziroma 71,68%
Inter. razdelitev: 17.373 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.228 delnic oziroma 8,32%

37. ELEKTROSIGNAL CELJE, LAVA
006, 3000 CELJE

Matična številka: 5145198
Številka: 1
Št. delnic: 16.275
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.042 delnic oziroma 46,75%
Inter. razdelitev: 15.402 delnic oziroma

18,93%
Notr. odkup: 27.930 delnic oziroma

34,32%

38. ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE
KRANJ, KOROŠKA CESTA 053, 4000
KRANJ

Matična številka: 5071909
Številka: 1
Št. delnic: 39.597
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 142.165 delnic oziroma 71,81%
Inter. razdelitev: 38.119 delnic oziroma

19,25%
Notr. odkup: 17.698 delnic oziroma

8,94%

39. EMONA - BC LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5004683
Številka: 1
Št. delnic: 246.653
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 867.890 delnic oziroma 72,78%
Inter. razdelitev: 221.416 delnic oziroma

18,57%
Notr. odkup: 103.108 delnic oziroma

8,65%

40. EXOTERM - KEMIČNA TOVARNA
KRANJ, D.D., STRUŽEVO 066, 4000
KRANJ

Matična številka: 5033098
Številka: 1
Št. delnic: 57.081
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 179.897 delnic oziroma 84,85%
Inter. razdelitev: 27.719 delnic oziroma

13,08%
Notr. odkup: 4.384 delnic oziroma 2,07%

41. EXOTERM - KEMIČNA TOVARNA
KRANJ, D.D., STRUŽEVO 066, 4000
KRANJ

Matična številka: 5033098
Številka: 2
Št. delnic: 62.880 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 179.897 delnic oziroma 84,85%
Inter. razdelitev: 27.719 delnic oziroma

13,08%
Notr. odkup: 4.384 delnic oziroma

2,07%

42. FARMIN INŽENIRING, TRG MLA-
DOSTI 006, 3320 VELENJE

Matična številka: 5198976
Številka: 1
Št. delnic: 25.583
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 75.630 delnic oziroma 91,92%
Inter. razdelitev: 6.650 delnic oziroma

8,08%

43. FARMIN INŽENIRING, TRG MLA-
DOSTI 006, 3320 VELENJE

Matična številka: 5198976
Številka: 2
Št. delnic: 32.912 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 75.630 delnic oziroma 91,92%
Inter. razdelitev: 6.650 delnic oziroma

8,08%

44. FIRST MURSKA SOBOTA, KOPA-
LIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5627630
Številka: 1
Št. delnic: 1.390
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.216 delnic oziroma 81,81%
Inter. razdelitev: 1.160 delnic oziroma

18,19%

45. FIRST MURSKA SOBOTA, KO-
PALIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5627630
Številka: 2
Št. delnic: 2.550 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.216 delnic oziroma 81,81%
Inter. razdelitev: 1.160 delnic oziroma

18,19%

46. FOTOLIK CELJE, MUZEJSKI TRG
008, 3000 CELJE

Matična številka: 5144949
Številka: 1
Št. delnic: 1.100
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.960 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 1.100 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 440 delnic oziroma 8%

47. GARDENIA LJUBLJANA, TRG.
MLAD. DELOVNIH BRIGAD 004, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5030889
Številka: 1
Št. delnic: 17.623
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.247 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 17.623 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 35.248 delnic oziroma

40%

48. GEODETSKI ZAVOD CELJE, ULI-
CA XIV. DIVIZIJE 010, 3000 CELJE

Matična številka: 5066352
Številka: 1
Št. delnic: 5.905
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.363 delnic oziroma 55,42%
Inter. razdelitev: 5.315 delnic oziroma

18%
Notr. odkup: 7.848 delnic oziroma

26,58%

49. GEP KARTONAŽA MURSKA SO-
BOTA, LENDAVSKA ULICA 001, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5039886
Številka: 3
Št. delnic: 650
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.523 delnic oziroma 50,15%
Inter. razdelitev: 5.678 delnic oziroma

19,61%
Notr. odkup: 8.756 delnic oziroma

30,24%

50. GORIŠKI VODOVODI NOVA GO-
RICA, CESTA 25. JUNIJA 001, 5000
NOVA GORICA

Matična številka: 5067995
Številka: 1
Št. delnic: 34.983
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.321 delnic oziroma 71,65%
Inter. razdelitev: 34.983 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 14.612 delnic oziroma

8,35%
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51. GOSTINSKO PODJETJE VIČ
LJUBLJANA, GRADAŠKA ULICA 10,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5001218
Številka: 1
Št. delnic: 1.024
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.048 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.024 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.048 delnic oziroma 40%

52. GOZDNO GOSPODARSTVO BRE-
ŽICE, CESTA BRATOV MILAVCEV 061,
8250 BREŽICE

Matična številka: 5164338
Številka: 1
Št. delnic: 21.747
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.493 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 21.747 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 43.494 delnic oziroma

40%

53. GOZDNO GOSPODARSTVO SLO-
VENJ GRADEC, VORANČEV TRG 001,
2380 SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5292174
Številka: 1
Št. delnic: 70.724
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.448 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 70.724 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 141.449 delnic oziroma

40%

54. GP OJSTRICA CELJE, LJUBLJAN-
SKA CESTA 5, 3000 CELJE

Matična številka: 5001854
Številka: 2
Št. delnic: 211
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.314 delnic oziroma 53,07%
Inter. razdelitev: 16.002 delnic oziroma

16,88%
Notr. odkup: 28.484 delnic oziroma

30,05%

55. GRADBENI SERVIS SLOVENSKA
BISTRICA, ULICA POHORSKEGA BA-
TALJONA 030, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA

Matična številka: 5067383
Številka: 1
Št. delnic: 7.024
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.613 delnic oziroma 96,38%
Inter. razdelitev: 700 delnic oziroma

3,62%

56. GRADBENI SERVIS SLOVENSKA
BISTRICA, ULICA POHORSKEGA BA-
TALJONA 030, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA

Matična številka: 5067383
Številka: 2
Št. delnic: 7.725 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.613 delnic oziroma 96,38%
Inter. razdelitev: 700 delnic oziroma

3,62%

57. GRADBENO PODJETJE GRANIT
SLOVENSKA BISTRICA, TITOVA CESTA
087, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matična številka: 5077826
Številka: 1
Št. delnic: 44.333
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 106.110 delnic oziroma 47,87%
Inter. razdelitev: 40.958 delnic oziroma

18,48%
Notr. odkup: 74.599 delnic oziroma

33,65%

58. GRADIS SPO LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 032, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5074975
Številka: 2
Št. delnic: 951
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 305.405 delnic oziroma 54,54%
Inter. razdelitev: 90.062 delnic oziroma

16,08%
Notr. odkup: 130.933 delnic oziroma

23,38%
Javna prodaja: 33.600 delnic oziroma

6%

59. GRAFIKA NOVO MESTO, GLAVNI
TRG 024, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5222052
Številka: 1
Št. delnic: 1.570
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.858 delnic oziroma 100%

60. GRAFIKA NOVO MESTO, GLAVNI
TRG 024, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5222052
Številka: 2
Št. delnic: 4.718 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.858 delnic oziroma 100%

61. GRAND HOTEL METROPOL POR-
TOROŽ, OBALA 077, 6320 PORTOROŽ -
PORTOROSE

Matična številka: 5644593
Številka: 1
Št. delnic: 275.445
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 689.752 delnic oziroma 99,84%
Inter. razdelitev: 892 delnic oziroma

0,13%
Notr. odkup: 198 delnic oziroma 0,03%

62. GRAND HOTEL METROPOL POR-
TOROŽ, OBALA 077, 6320 PORTOROŽ -
PORTOROSE

Matična številka: 5644593
Številka: 2
Št. delnic: 275.347 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 689.752 delnic oziroma 99,84%

Inter. razdelitev: 892 delnic oziroma
0,13%

Notr. odkup: 198 delnic oziroma 0,03%

63. GTP NA-NA CELJE, LILEKOVA
ULICA 5, 3000 CELJE

Matična številka: 5001862
Številka: 2
Št. delnic: 34
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.428 delnic oziroma 50,98%
Inter. razdelitev: 2.619 delnic oziroma

17,97%
Notr. odkup: 4.524 delnic oziroma

31,05%

64. HMEZAD AGRINA ŽALEC, CELJ-
SKA CESTA 007, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5151031
Številka: 2
Št. delnic: 12.318
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 268.006 delnic oziroma 61,42%
Inter. razdelitev: 74.330 delnic oziroma

17,04%
Notr. odkup: 93.964 delnic oziroma

21,54%

65. HMEZAD TRGOVSKO PODJETJE
ŽANA, TITOV TRG 002, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5101662
Številka: 1
Št. delnic: 35.447
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.746 delnic oziroma 52,89%
Inter. razdelitev: 33.649 delnic oziroma

18,99%
Notr. odkup: 49.840 delnic oziroma

28,12%

66. HOJA LEP. KONS. IN ŽAGA ŠKOF-
LJICA, IŽANSKA CESTA 018, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5459770
Številka: 1
Št. delnic: 22.329
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 53.371 delnic oziroma 47,81%
Inter. razdelitev: 20.748 delnic oziroma

18,58%
Notr. odkup: 37.529 delnic oziroma

33,61%

67. HOTEL CREINA KRANJ, KORO-
ŠKA CESTA 005, 4000 KRANJ

Matična številka: 5283973
Številka: 1
Št. delnic: 64.207
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 229.385 delnic oziroma 77,97%
Inter. razdelitev: 43.172 delnic oziroma

14,68%
Notr. odkup: 21.615 delnic oziroma

7,35%

68. HOTEL CREINA KRANJ, KORO-
ŠKA CESTA 005, 4000 KRANJ

Matična številka: 5283973
Številka: 2
Št. delnic: 9.594 (delnice oznake F)
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Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 229.385 delnic oziroma 77,97%
Inter. razdelitev: 43.172 delnic oziroma

14,68%
Notr. odkup: 21.615 delnic oziroma

7,35%

69. HOTEL JELOVICA BLED, CESTA
SVOBODE 005, 4260 BLED

Matična številka: 5005051
Številka: 1
Št. delnic: 47.355
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.962 delnic oziroma 86,88%
Inter. razdelitev: 26.261 delnic oziroma

13,12%

70. HOTEL JELOVICA BLED, CESTA
SVOBODE 005, 4260 BLED

Matična številka: 5005051
Številka: 2
Št. delnic: 80.088 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.962 delnic oziroma 86,88%
Inter. razdelitev: 26.261 delnic oziroma

13,12%

71. HOTEL LEV LJUBLJANA, VOŠ-
NJAKOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000548
Številka: 3
Št. delnic: 46.189
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 427.621 delnic oziroma 74,06%
Inter. razdelitev: 103.571 delnic oziroma

17,94%
Notr. odkup: 46.197 delnic oziroma 8%

72. HOTELSKO PODJETJE HOTEL
KRIM, LJUBLJANSKA 007, 4260 BLED

Matična številka: 5005078
Številka: 1
Št. delnic: 81.605
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 408.026 delnic oziroma 100%

73. HOTELSKO PODJETJE HOTEL
KRIM, LJUBLJANSKA 007, 4260 BLED

Matična številka: 5005078
Številka: 2
Št. delnic: 244.815 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 408.026 delnic oziroma 100%

74. I.T.I. LJUBLJANA, MEDVEDOVA
CESTA 028, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5280346
Številka: 1
Št. delnic: 206
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 346 delnic oziroma 49,35%
Inter. razdelitev: 74 delnic oziroma

10,56%
Notr. odkup: 281 delnic oziroma 40,09%

75. IBIS SLOVENSKA BISTRICA, TRG
ALFONZA ŠARHA 001, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Matična številka: 5156815
Številka: 1
Št. delnic: 6.226
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.170 delnic oziroma 66,96%
Inter. razdelitev: 5.226 delnic oziroma

18,25%
Notr. odkup: 4.233 delnic oziroma

14,79%

76. IEVT LJUBLJANA, TESLOVA ULI-
CA 030, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5051665
Številka: 2
Št. delnic: 4
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 151.453 delnic oziroma 54,37%
Inter. razdelitev: 43.417 delnic oziroma

15,59%
Notr. odkup: 83.662 delnic oziroma

30,04%

77. IGMAT LJUBLJANA, SLOVEN-
ČEVA ULICA 022, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5498503
Številka: 1
Št. delnic: 11.245
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.754 delnic oziroma 67,14%
Inter. razdelitev: 10.604 delnic oziroma

18,86%
Notr. odkup: 7.870 delnic oziroma 14%

78. IMKO LJUBLJANA, ŠLANDROVA
ULICA 004, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066948
Številka: 4
Št. delnic: 7.153
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.567 delnic oziroma 80,43%
Inter. razdelitev: 62.429 delnic oziroma

16,60%
Notr. odkup: 11.153 delnic oziroma 2,97%

79. IMP ČRPALKE LJUBLJANA, ULI-
CA JOŽETA JAME 012, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5226538
Številka: 1
Št. delnic: 59.965
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 154.457 delnic oziroma 51,52%
Inter. razdelitev: 48.392 delnic oziroma

16,14%
Notr. odkup: 40.176 delnic oziroma

13,40%
Javna prodaja: 56.798 delnic oziroma

18,94%

80. IMP KLIMA MONTAŽA LJUBLJA-
NA, VOJKOVA CESTA 058, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5078008
Številka: 1
Št. delnic: 49.469
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.720 delnic oziroma 73,47%
Inter. razdelitev: 46.104 delnic oziroma

18,64%

Notr. odkup: 19.519 delnic oziroma
7,89%

81. IMP PROMONT LJUBLJANA, POT
K SEJMIŠČU 030, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5077982
Številka: 1
Št. delnic: 328.181
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 834.727 delnic oziroma 98,87%
Inter. razdelitev: 9.515 delnic oziroma

1,13%

82. IMP PROMONT LJUBLJANA, POT
K SEJMIŠČU 030, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5077982
Številka: 2
Št. delnic: 337.697 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 834.727 delnic oziroma 98,87%
Inter. razdelitev: 9.515 delnic oziroma

1,13%

83. IMP SKIP LJUBLJANA, CELOV-
ŠKA CESTA 479, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5078148
Številka: 2
Št. delnic: 7.474
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.358 delnic oziroma 75,34%
Inter. razdelitev: 19.479 delnic oziroma

17,82%
Notr. odkup: 7.475 delnic oziroma

6,84%

84. IMP TEN LJUBLJANA, VOJKOVA
CESTA 058, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5226392
Številka: 1
Št. delnic: 67.379
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.296 delnic oziroma 78,97%
Inter. razdelitev: 32.559 delnic oziroma

13,03%
Notr. odkup: 19.988 delnic oziroma 8%

85. IMP - ELEKTROMONTER LJUB-
LJANA, VOJKOVA CESTA 058, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5078032
Številka: 2
Št. delnic: 3.091
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 391.467 delnic oziroma 55,29%
Inter. razdelitev: 141.600 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 47.493 delnic oziroma 6,71%
Javna prodaja: 127.440 delnic oziroma

18%

86. INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA,
TRŽAŠKA CESTA 031, 1360 VRHNIKA

Matična številka: 5034825
Številka: 1
Št. delnic: 438.094
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 893.491 delnic oziroma 40,79%
Inter. razdelitev: 437.755 delnic oziroma

19,98%
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Notr. odkup: 859.223 delnic oziroma
39,23%

87. INDUSTRIJSKA OPREMA BRE-
ŽICE, KRŠKA VAS 034, 8262 KRŠKA
VAS

Matična številka: 5005558
Številka: 2
Št. delnic: 1
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.986 delnic oziroma 52,76%
Inter. razdelitev: 5.215 delnic oziroma

7,24%
Notr. odkup: 28.799 delnic oziroma

40%

88. ING INŽENIRING LJUBLJANA,
CELOVŠKA CESTA 136, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5235006
Številka: 1
Št. delnic: 520
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.066 delnic oziroma 41%
Inter. razdelitev: 520 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.014 delnic oziroma 39%

89. INSTALACIJA LJUBLJANA, KAM-
NIŠKA ULICA 048, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5076587
Številka: 3
Št. delnic: 11.819
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116.508 delnic oziroma 62,24%
Inter. razdelitev: 37.434 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 33.233 delnic oziroma

17,76%

90. IPI HOLDING ROGAŠKA SLATINA,
ZDRAVILIŠKI TRG 013, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Matična številka: 5111498
Številka: 1
Št. delnic: 15.360
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.690 delnic oziroma 54,29%
Inter. razdelitev: 11.906 delnic oziroma

15,50%
Notr. odkup: 23.204 delnic oziroma

30,21%

91. FOTONA LJUBLJANA, STEGNE
007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5045223
Številka: 1
Št. delnic: 38.319
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma 83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma

14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma

2,41%

92. FOTONA LJUBLJANA, STEGNE
007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5045223
Številka: 2
Št. delnic: 47.204 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 5.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma 83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma

14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma

2,41%

93. ISKRA ELEKTROZVEZE LJUB-
LJANA, STEGNE 011, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5174929
Številka: 1
Št. delnic: 71.051
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.225 delnic oziroma 55,52%
Inter. razdelitev: 57.663 delnic oziroma

16,23%
Notr. odkup: 100.366 delnic oziroma

28,25%

94. ISKRA INSTRUMENTI OTOČE,
OTOČE 005, 4244 PODNART

Matična številka: 5045185
Številka: 2
Št. delnic: 951
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.133 delnic oziroma 42,48%
Inter. razdelitev: 30.664 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 57.524 delnic oziroma

37,52%

95. ISKRA SEM LJUBLJANA, CESTA
DVEH CESARJEV 403, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5045886
Številka: 2
Št. delnic: 498
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.484 delnic oziroma 58,03%
Inter. razdelitev: 15.825 delnic oziroma

14,03%
Notr. odkup: 31.524 delnic oziroma

27,94%

96. ISKRA SSD KRANJ, LJUBLJAN-
SKA CESTA 024, 4000 KRANJ

Matična številka: 5284422
Številka: 3
Št. delnic: 50
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.863 delnic oziroma 96,06%
Inter. razdelitev: 8.964 delnic oziroma

3,81%
Notr. odkup: 300 delnic oziroma 0,13%

97. ITPP RIBNICA, OPEKARSKA CE-
STA 045, 1310 RIBNICA NA DOL.

Matična številka: 5034027
Številka: 3
Št. delnic: 29.237
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.157 delnic oziroma 65,75%
Inter. razdelitev: 42.633 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 30.374 delnic oziroma

14,25%

98. IZR ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA
CESTA 066, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5042097

Številka: 3
Št. delnic: 1.487
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.167 delnic oziroma 59,46%
Inter. razdelitev: 6.110 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.275 delnic oziroma

20,54%

99. KLI LOGATEC, TOVARNIŠKA
CESTA 036, 1370 LOGATEC

Matična številka: 5038251
Številka: 1
Št. delnic: 239.152
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 587.808 delnic oziroma 49,16%
Inter. razdelitev: 216.162 delnic oziroma

18,08%
Notr. odkup: 391.790 delnic oziroma

32,76%

100. KLJUČAVNIČAR CELJE, TOVOR-
NA ULICA 007, 3000 CELJE

Matična številka: 5145180
Številka: 1
Št. delnic: 17.188
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.910 delnic oziroma 70,87%
Inter. razdelitev: 14.021 delnic oziroma

16,32%
Notr. odkup: 11.008 delnic oziroma

12,81%

101. KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ,
MUZEJSKI TRG 002, 2250 PTUJ

Matična številka: 5150167
Številka: 1
Št. delnic: 390.954
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,031.440 delnic oziroma

41,91%
Inter. razdelitev: 417.527 delnic oziroma

16,97%
Notr. odkup: 29.488 delnic oziroma

1,20%
Javna prodaja: 982.542 delnic oziroma

39,92%

102. KOMUNALA IDRIJA, CARL JA-
KOBA ULICA 004, 5280 IDRIJA

Matična številka: 5144647
Številka: 1
Št. delnic: 4.736
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.723 delnic oziroma 53,74%
Inter. razdelitev: 4.736 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.219 delnic oziroma 26,26%

103. KOMUNALNO PODJETJE TR-
ŽIČ, PRISTAVŠKA CESTA 031, 4290
TRŽIČ

Matična številka: 5145023
Številka: 1
Št. delnic: 3.052
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.939 delnic oziroma 58,58%
Inter. razdelitev: 3.052 delnic oziroma

20%
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Notr. odkup: 3.268 delnic oziroma
21,42%

104. KREMEN NOVO MESTO, CESTA
KOMANDANTA STANETA 009, 8000
NOVO MESTO

Matična številka: 5033934
Številka: 1
Št. delnic: 14.602
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.600 delnic oziroma 44,64%
Inter. razdelitev: 14.249 delnic oziroma

19,52%
Notr. odkup: 26.165 delnic oziroma

35,84%

105. KROJ LJUBLJANA, TRŽAŠKA
CESTA 118, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066697
Številka: 2
Št. delnic: 5.740
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161.242 delnic oziroma 64,15%
Inter. razdelitev: 50.267 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 39.827 delnic oziroma

15,85%

106. KRUH PECIVO DRUŽBENO
PODJETJE, UL. JOŽICE FLANDER 002,
2000 MARIBOR

Matična številka: 5104963
Številka: 2
Št. delnic: 4.592
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.788 delnic oziroma 46,30%
Inter. razdelitev: 130.808 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 56.934 delnic oziroma

8,70%
Javna prodaja: 163.510 delnic oziroma

25%

107. LESNA LITIJA, ZAGORICA 001,
1270 LITIJA

Matična številka: 5038057
Številka: 2
Št. delnic: 7.777
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 250.777 delnic oziroma 53,91%
Inter. razdelitev: 86.983 delnic oziroma

18,70%
Notr. odkup: 127.404 delnic oziroma

27,39%

108. LESNINA GRAMEX, VEROVŠKO-
VA 72, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000726
Številka: 1
Št. delnic: 48.901
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.378 delnic oziroma 95,29%
Inter. razdelitev: 5.825 delnic oziroma

4,26%
Notr. odkup: 613 delnic oziroma 0,45%

109. LESNINA GRAMEX P.O., VE-
ROVŠKOVA 72, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000726
Številka: 2

Št. delnic: 54.113 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.378 delnic oziroma 95,29%
Inter. razdelitev: 5.825 delnic oziroma

4,26%
Notr. odkup: 613 delnic oziroma 0,45%

110. LIK HOLDING, DRUŽBA ZA UP-
RAVLJANJE, RAZVOJ IN FINANCIRANJE,
D., NOVOMEŠKA C. 5 005, 1330
KOČEVJE

Matična številka: 5476135
Številka: 1
Št. delnic: 82.783
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 165.572 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 82.783 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 165.557 delnic oziroma

40%

111. LIP RADOMLJE, PELECHOVA
CESTA 15, 1235 RADOMLJE

Matična številka: 5000190
Številka: 2
Št. delnic: 14.980
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 300.657 delnic oziroma 53,19%
Inter. razdelitev: 111.997 delnic oziroma

19,81%
Notr. odkup: 152.609 delnic oziroma

27%

112. LJUBLJANSKE MLEKARNE
LJUBLJANA, TOLSTOJEVA ULICA 063,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5048257
Številka: 1
Št. delnic: 325.700
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,511.871 delnic oziroma

67,43%
Inter. razdelitev: 634.985 delnic oziroma

28,32%
Notr. odkup: 95.340 delnic oziroma

4,25%

113. LJUBLJANSKE MLEKARNE
LJUBLJANA, TOLSTOJEVA ULICA 063,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5048257
Številka: 2
Št. delnic: 484.433 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,511.871 delnic oziroma

67,43%
Inter. razdelitev: 634.985 delnic oziroma

28,32%
Notr. odkup: 95.340 delnic oziroma

4,25%

114. LJUTOMERČAN LJUTOMER, KI-
DRIČEVA ULICA 001, 9240 LJUTOMER

Matična številka: 5132452
Številka: 2
Št. delnic: 13.397
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 396.880 delnic oziroma

67,68%

Inter. razdelitev: 139.850 delnic oziroma
23,85%

Notr. odkup: 49.667 delnic oziroma
8,47%

115. LOKATERM ŠKOFJA LOKA
(PREJ INŠTALACIJE), KIDRIČEVA 055,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5067391
Številka: 2
Št. delnic: 190
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.688 delnic oziroma 66,44%
Inter. razdelitev: 971 delnic oziroma

13,76%
Notr. odkup: 1.397 delnic oziroma

19,80%

116. MARLES HOLDING MARIBOR,
LIMBUŠKA CESTA 002, 2341 PEKRE -
LIMBUŠ

Matična številka: 5038189
Številka: 1
Št. delnic: 168.350
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 557.126 delnic oziroma 66,19%
Inter. razdelitev: 168.350 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 116.275 delnic oziroma

13,81%

117. MESTNI KINO PTUJ, CVETKOV
TRG 1, 2250 PTUJ

Matična številka: 5053382
Številka: 1
Št. delnic: 4.088
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.325 delnic oziroma 65,45%
Inter. razdelitev: 4.055 delnic oziroma

19,92%
Notr. odkup: 2.978 delnic oziroma

14,63%

118. MIZARSTVO IG, IG PRI LJUB-
LJANI 183, 1292 IG PRI LJUBLJANI

Matična številka: 5144116
Številka: 2
Št. delnic: 651
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.670 delnic oziroma 55,91%
Inter. razdelitev: 11.429 delnic oziroma

16,53%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma

27,56%

119. MIZARSTVO LJUTOMER, ULICA
RADA PUŠENJAKA 001, 9240 LJUTOMER

Matična številka: 5025664
Številka: 3
Št. delnic: 2.084
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.999 delnic oziroma 60,18%
Inter. razdelitev: 24.012 delnic oziroma

14,60%
Notr. odkup: 41.484 delnic oziroma

25,22%

120. MIZARSTVO MOSTE LJUBLJA-
NA, STUDENEC 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5143977
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Številka: 3
Št. delnic: 380
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.573 delnic oziroma 69,65%
Inter. razdelitev: 1.026 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 531 delnic oziroma

10,35%

121. MIZARSTVO ROGAŠKA SLATI-
NA, TRŽAŠKI HRIB 004, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Matična številka: 5144043
Številka: 1
Št. delnic: 15.138
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.929 delnic oziroma 51,43%
Inter. razdelitev: 13.986 delnic oziroma

18,48%
Notr. odkup: 22.777 delnic oziroma

30,09%

122. MIZARSTVO TRNOVO LJUB-
LJANA, TRNOVSKI PRISTAN 020, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5144167
Številka: 1
Št. delnic: 412
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.447 delnic oziroma 72,71%
Inter. razdelitev: 384 delnic oziroma

19,30%
Notr. odkup: 159 delnic oziroma 7,99%

123. MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
LJUBLJ., SLOVENSKA CESTA 029,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5171555
Številka: 3
Št. delnic: 749
Nom. vr. delnice: 8.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.237 delnic oziroma 77,14%
Inter. razdelitev: 5.247 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 749 delnic oziroma 2,86%

124. MLAJ MIZARSTVO IN TESAR-
STVO ZADOBROVA, SNEBERSKA 138,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5015456
Številka: 1
Št. delnic: 14.944
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.134 delnic oziroma 43,01%
Inter. razdelitev: 14.944 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.972 delnic oziroma 7,99%
Javna prodaja: 21.668 delnic oziroma

29%

125. MLINOTEST AJDOVŠČINA, TO-
VARNIŠKA CESTA 014, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Matična številka: 5132061
Številka: 5
Št. delnic: 61.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,023.543 delnic oziroma

52,78%

Inter. razdelitev: 387.835 delnic oziroma
20%

Notr. odkup: 159.355 delnic oziroma
8,22%

Javna prodaja: 368.444 delnic oziroma
19%

126. NOVOTEHNA NOVO MESTO,
GLAVNI TRG 10, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5000122
Številka: 1
Št. delnic: 47.992
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.959 delnic oziroma 100%

127. NOVOTEHNA NOVO MESTO,
GLAVNI TRG 10, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5000122
Številka: 2
Št. delnic: 143.975 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.959 delnic oziroma 100%

128. OBRTNIK ŠKOFJA LOKA, BLA-
ŽEVA ULICA 003, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5144779
Številka: 3
Št. delnic: 4.776
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.104 delnic oziroma 65,17%
Inter. razdelitev: 23.968 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 17.768 delnic oziroma

14,83%

129. ODEJA ŠKOFJA LOKA, KI-
DRIČEVA CESTA 080, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Matična številka: 5034175
Številka: 3
Št. delnic: 21.708
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.298 delnic oziroma 62,78%
Inter. razdelitev: 76.234 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 65.634 delnic oziroma

17,22%

130. OPEKARNA - RUDNIK BREŽICE,
BREŽICE 071, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5232295
Številka: 1
Št. delnic: 23.360
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 63.739 delnic oziroma 54,57%
Inter. razdelitev: 22.000 delnic oziroma

18,84%
Notr. odkup: 31.059 delnic oziroma

26,59%

131. PAPIRNICA RADEČE, NJIVICE
031, 1433 RADEČE

Matična številka: 5039711
Številka: 1
Št. delnic: 29.144
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 123.546 delnic oziroma 84,78%
Inter. razdelitev: 22.173 delnic oziroma

15,22%

132. PAPIRNICA RADEČE, NJIVICE
031, 1433 RADEČE

Matična številka: 5039711
Številka: 2
Št. delnic: 58.287 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 123.546 delnic oziroma 84,78%
Inter. razdelitev: 22.173 delnic oziroma

15,22%

133. PIKO KONFEKCIJA PIVKA, KO-
LODVORSKA CESTA 019, 6257 PIVKA

Matična številka: 5071917
Številka: 2
Št. delnic: 22
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 317 delnic oziroma 55,32%
Inter. razdelitev: 114 delnic oziroma

19,90%
Notr. odkup: 142 delnic oziroma

24,78%

134. PIVKA PERUTNINSKI KOM-
BINAT NEVERKE, NEVERKE 030, 6256
KOŠANA

Matična številka: 5151406
Številka: 1
Št. delnic: 14.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 346.044 delnic oziroma 70,10%
Inter. razdelitev: 145.256 delnic oziroma

29,43%
Notr. odkup: 2.300 delnic oziroma

0,47%

135. PIVKA PERUTNINSKI KOMBI-
NAT NEVERKE, NEVERKE 030, 6256
KOŠANA

Matična številka: 5151406
Številka: 2
Št. delnic: 322.100 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 346.044 delnic oziroma 70,10%
Inter. razdelitev: 145.256 delnic oziroma

29,43%
Notr. odkup: 2.300 delnic oziroma

0,47%

136. PODJETJE TRG, TRGOVINA, CE-
LOVŠKA 150, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5004071
Številka: 1
Št. delnic: 44.862
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 120.348 delnic oziroma 87,45%
Inter. razdelitev: 10.190 delnic oziroma

7,40%
Notr. odkup: 7.094 delnic oziroma

5,15%

137. PODJETJE TRG, TRGOVINA, CE-
LOVŠKA 150, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5004071
Številka: 2
Št. delnic: 19.584 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 120.348 delnic oziroma 87,45%
Inter. razdelitev: 10.190 delnic oziroma

7,40%
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Notr. odkup: 7.094 delnic oziroma
5,15%

138. PODJETJE VELO, TRGOVINA NA
VELIKO IN MALO, CELOVŠKA 150, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5105706
Številka: 1
Št. delnic: 58.233
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 188.825 delnic oziroma

78,66%
Inter. razdelitev: 31.701 delnic oziroma

13,20%
Notr. odkup: 19.554 delnic oziroma

8,14%

139. PODJETJE ZA RUDARSKA DE-
LA LJUBLJANA, DIMIČEVA 016, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5098688
Številka: 1
Št. delnic: 28.352
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.363 delnic oziroma 59,36%
Inter. razdelitev: 11.648 delnic oziroma

11,65%
Notr. odkup: 28.989 delnic oziroma

28,99%

140. PODJETJE ZA STROJNO PRO-
IZVODNJO IN VZDRŽEVANJE LJUB-
LJANA, LETALIŠKA CESTA 027, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5098696
Številka: 1
Št. delnic: 9.143
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.900 delnic oziroma 52,28%
Inter. razdelitev: 7.593 delnic oziroma

16,61%
Notr. odkup: 14.221 delnic oziroma

31,11%

141. POLIX ŽIRI, JEZERSKA ULICA
007, 4226 ŽIRI

Matična številka: 5165717
Številka: 2
Št. delnic: 2.250
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.796 delnic oziroma 61,12%
Inter. razdelitev: 11.839 delnic oziroma

18,65%
Notr. odkup: 12.839 delnic oziroma

20,23%

142. PREVOZ BREŽICE, CESTA BRA-
TOV MILAVCEV 042, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5076838
Številka: 2
Št. delnic: 6.592
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 110.680 delnic oziroma 63,97%
Inter. razdelitev: 31.060 delnic oziroma

17,95%
Notr. odkup: 31.280 delnic oziroma

18,08%

143. PROJEKTA INŽENIRING PTUJ,
TRSTENJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ

Matična številka: 5076277
Številka: 1
Št. delnic: 540
Nom. vr. delnice: 40.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.924 delnic oziroma 76,04%
Inter. razdelitev: 472 delnic oziroma

18,66%
Notr. odkup: 134 delnic oziroma 5,30%

144. PROJEKTA INŽENIRING PTUJ,
TRSTENJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ

Matična številka: 5076277
Številka: 2
Št. delnic: 407 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 40.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.924 delnic oziroma 76,04%
Inter. razdelitev: 472 delnic oziroma

18,66%
Notr. odkup: 134 delnic oziroma 5,30%

145. PROMETNO PODJETJE ŠTA-
JERTOURS PTUJ, ORMOŠKA CESTA
031, 2250 PTUJ

Matična številka: 5015197
Številka: 3
Št. delnic: 874
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.747 delnic oziroma 56,96%
Inter. razdelitev: 4.125 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.751 delnic oziroma

23,04%

146. PROTECT MARIBOR, GREGOR-
ČIČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5198798
Številka: 1
Št. delnic: 8.062
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.776 delnic oziroma 58,98%
Inter. razdelitev: 8.062 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.471 delnic oziroma

21,02%

147. RADIO TRIGLAV JESENICE, TRG
TONETA ČUFARJA 004, 4270 JE-
SENICE 2

Matična številka: 5053102
Številka: 1
Št. delnic: 434
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.234 delnic oziroma 62,99%
Inter. razdelitev: 350 delnic oziroma

17,87%
Notr. odkup: 375 delnic oziroma

19,14%

148. RAZVOJNI CENTER PLANIRA-
NJE CELJE, ULICA XIV. DIVIZIJE 014,
3000 CELJE

Matična številka: 5076196
Številka: 1
Št. delnic: 3.937
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.873 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.937 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.874 delnic oziroma 40%

149. REGION BREŽICE, CESTA PR-
VIH BORCEV 011, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5076153
Številka: 1
Št. delnic: 2.553
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.853 delnic oziroma 80,72%
Inter. razdelitev: 2.329 delnic oziroma

19,08%
Notr. odkup: 25 delnic oziroma 0,20%

150. REGION BREŽICE, CESTA PR-
VIH BORCEV 011, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5076153
Številka: 2
Št. delnic: 4.758 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.853 delnic oziroma 80,72%
Inter. razdelitev: 2.329 delnic oziroma

19,08%
Notr. odkup: 25 delnic oziroma 0,20%

151. REK RLV VELENJE, PARTIZAN-
SKA CESTA 078, 3320 VELENJE

Matična številka: 5040361
Številka: 1
Št. delnic: 58.475
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.557 delnic oziroma 72,70%
Inter. razdelitev: 42.247 delnic oziroma

14,45%
Notr. odkup: 37.569 delnic oziroma

12,85%

152. REK RLV VELENJE, PARTIZAN-
SKA CESTA 078, 3320 VELENJE

Matična številka: 5040361
Številka: 2
Št. delnic: 54.993 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.557 delnic oziroma 72,70%
Inter. razdelitev: 42.247 delnic oziroma

14,45%
Notr. odkup: 37.569 delnic oziroma

12,85%

153. RESEVNA ŠENTJUR, MESTNI
TRG 3, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU

Matična številka: 5002940
Številka: 2
Št. delnic: 8.644
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 127.768 delnic oziroma 71,35%
Inter. razdelitev: 35.815 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 15.491 delnic oziroma 8,65%

154. RUDNIK MEŽICA PECA
COMMERCE MEŽICA, POLENA 006,
2392 MEŽICA

Matična številka: 5167183
Številka: 1
Št. delnic: 716
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.432 delnic oziroma 39,98%
Inter. razdelitev: 716 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 1.434 delnic oziroma

40,03%
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155. SATURNUS - ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA D.D., LJUBLJANA, OB
ŽELEZNICI 16, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5035899
Številka: 1
Št. delnic: 126.962
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 321.655 delnic oziroma 99,13%
Inter. razdelitev: 2.832 delnic oziroma

0,87%

156. SATURNUS - ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA D.D., LJUBLJANA, OB
ŽELEZNICI 16, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5035899
Številka: 2
Št. delnic: 129.795 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 321.655 delnic oziroma 99,13%
Inter. razdelitev: 2.832 delnic oziroma

0,87%

157. SCT IAK KRESNICE, KRESNICE
014, 1281 KRESNICE

Matična številka: 5460069
Številka: 1
Št. delnic: 16.364
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.843 delnic oziroma 53,59%
Inter. razdelitev: 15.458 delnic oziroma

18,89%
Notr. odkup: 22.519 delnic oziroma

27,52%

158. SCT STROJEGRADNJA LJUB-
LJANA, KAVČIČEVA ULICA 066, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5459974
Številka: 1
Št. delnic: 75.733
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 210.892 delnic oziroma 55,69%
Inter. razdelitev: 55.061 delnic oziroma

14,54%
Notr. odkup: 112.713 delnic oziroma

29,77%

159. SGP GRADBINEC KRANJ, NA-
ZORJEVA ULICA 001, 4000 KRANJ

Matična številka: 5098173
Številka: 1
Št. delnic: 50.638
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 147.224 delnic oziroma 58,15%
Inter. razdelitev: 32.292 delnic oziroma

12,75%
Notr. odkup: 73.674 delnic oziroma

29,10%

160. SGP KOGRAD - PODJETJE IGEM
DRAVOGRAD, OTIŠKI VRH 999, 2373
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matična številka: 5077907
Številka: 1
Št. delnic: 86.875
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 297.374 delnic oziroma 68,46%
Inter. razdelitev: 75.067 delnic oziroma

17,28%

Notr. odkup: 61.934 delnic oziroma
14,26%

161. SGP PRIMORJE AJDOVŠČINA,
VIPAVSKA CESTA 003, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Matična številka: 5075840
Številka: 1
Št. delnic: 152.800
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 378.685 delnic oziroma

49,57%
Inter. razdelitev: 138.695 delnic oziroma

18,15%
Notr. odkup: 246.620 delnic oziroma

32,28%

162. SGP TEHNIK ŠKOFJA LOKA,
STARA CESTA 002, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5075513
Številka: 1
Št. delnic: 93.202
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 237.385 delnic oziroma

50,94%
Inter. razdelitev: 84.852 delnic oziroma

18,21%
Notr. odkup: 143.772 delnic oziroma

30,85%

163. SOLKANSKA INDUSTRIJA
APNA, BARJE 106, 5000 NOVA GORICA

Matična številka: 5033659
Številka: 1
Št. delnic: 73.391
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.174 delnic oziroma 74,35%
Inter. razdelitev: 57.977 delnic oziroma

17,65%
Notr. odkup: 26.275 delnic oziroma 8%

164. SONCE D.D., MESTNI TRG 25
025, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5273986
Številka: 1
Št. delnic: 22.642
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113.209 delnic oziroma 100%

165. SONCE D.D., MESTNI TRG 25
025, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5273986
Številka: 2
Št. delnic: 67.925 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113.209 delnic oziroma 100%

166. STANOVANJSKO PODJETJE
VELENJE, KOROŠKA CESTA 048, 3320
VELENJE

Matična številka: 5098319
Številka: 1
Št. delnic: 6.069
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.453 delnic oziroma 70,69%
Inter. razdelitev: 6.069 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.824 delnic oziroma

9,31%

167. STEKLO SLOVENSKA BISTRI-
CA, TITOVA CESTA 077, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Matična številka: 5045711
Številka: 2
Št. delnic: 8.246
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.370 delnic oziroma 52,65%
Inter. razdelitev: 80.670 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 110.310 delnic oziroma

27,35%

168. STROJ D.O.O., TOVARNA IN-
DUSTRIJSKE OPREME, RADLJE OB
DRAVI 032, 2360 RADLJE OB DRAVI

Matična številka: 5041376
Številka: 1
Št. delnic: 47.445
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 123.502 delnic oziroma 52,06%
Inter. razdelitev: 42.700 delnic oziroma

18%
Notr. odkup: 71.024 delnic oziroma

29,94%

169. STUDIO CONSULTING LJUB-
LJANA, DUNAJSKA CESTA 005, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5385741
Številka: 1
Št. delnic: 538
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.936 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 538 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 216 delnic oziroma 8,03%

170. SUROVINA MARIBOR, POBRE-
ŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5003393
Številka: 1
Št. delnic: 24.184
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 86.186 delnic oziroma 74,17%
Inter. razdelitev: 22.296 delnic oziroma

19,19%
Notr. odkup: 7.718 delnic oziroma

6,64%

171. SUROVINA MARIBOR, POBRE-
ŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5003393
Številka: 2
Št. delnic: 7.890 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 86.186 delnic oziroma 74,17%
Inter. razdelitev: 22.296 delnic oziroma

19,19%
Notr. odkup: 7.718 delnic oziroma 6,64%

172. SVILANIT KAMNIK, KOVINAR-
SKA CESTA 004, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5036500
Številka: 3
Št. delnic: 496
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 168.271 delnic oziroma 43,68%
Inter. razdelitev: 76.151 delnic oziroma

19,77%
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Notr. odkup: 110.000 delnic oziroma
28,55%

Javna prodaja: 30.819 delnic oziroma
8%

173. SŽ FERSPED LJUBLJANA, PAR-
MOVA ULICA 037, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5069084
Številka: 2
Št. delnic: 18.762
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 198.994 delnic oziroma

71,37%
Inter. razdelitev: 55.760 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 24.048 delnic oziroma

8,63%

174. T.M. - KOVINE PAMEČE, PA-
MEČE 153, 2380 SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5103185
Številka: 2
Št. delnic: 25
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 54.971 delnic oziroma 48,14%
Inter. razdelitev: 21.105 delnic oziroma

18,48%
Notr. odkup: 38.123 delnic oziroma

33,38%

175. TAMIZ MENGEŠ, JELOVŠKOVA
CESTA 046, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5144345
Številka: 2
Št. delnic: 1.489
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.068 delnic oziroma 54,79%
Inter. razdelitev: 8.056 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.154 delnic oziroma

25,21%

176. TAPETNIŠTVO RADOVLJICA,
GORENJSKA 041, 4240 RADOVLJICA

Matična številka: 5025729
Številka: 2
Št. delnic: 1.591
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.377 delnic oziroma 59,96%
Inter. razdelitev: 11.141 delnic oziroma

17,41%
Notr. odkup: 14.482 delnic oziroma

22,63%

177. TECTUM LJUBLJANA, POD JE-
ŽAMI 005, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072204
Številka: 3
Št. delnic: 3.036
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.217 delnic oziroma 64,84%
Inter. razdelitev: 13.501 delnic oziroma

17,79%
Notr. odkup: 13.188 delnic oziroma

17,37%

178. TEKSTILNA MEDVODE, BARLE-
TOVA CESTA 004, 1215 MEDVODE

Matična številka: 5006198
Številka: 1

Št. delnic: 15.553
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.750 delnic oziroma 56,26%
Inter. razdelitev: 11.005 delnic oziroma

14,15%
Notr. odkup: 23.008 delnic oziroma

29,59%

179. TEKSTILNA TOVARNA SENO-
ŽEČE, SENOŽEČE 151, 6224 SENO-
ŽEČE

Matična številka: 5040175
Številka: 1
Št. delnic: 23.800
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 53.842 delnic oziroma 45,25%
Inter. razdelitev: 23.031 delnic oziroma

19,35%
Notr. odkup: 42.127 delnic oziroma

35,40%

180. TELEKOM SLOVENIJE, CIGA-
LETOVA ULICA 015, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5014018
Številka: 1
Št. delnic: 341.040
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,193.275 delnic oziroma

69,98%
Inter. razdelitev: 278.171 delnic oziroma

16,31%
Notr. odkup: 233.753 delnic oziroma

13,71%

181. TERACERSTVO IN KAMNOSE-
ŠTVO D.O.O., MURSKA SOBOTA, KO-
PALIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5691460
Številka: 1
Št. delnic: 12.170
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.342 delnic oziroma 91,51%
Inter. razdelitev: 3.280 delnic oziroma

8,49%

182. TERACERSTVO IN KAMNOSE-
ŠTVO D.O.O., MURSKA SOBOTA,
KOPALIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5691460
Številka: 2
Št. delnic: 15.448 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.342 delnic oziroma 91,51%
Inter. razdelitev: 3.280 delnic oziroma

8,49%

183. TIKO TRŽIČ, KOROŠKA CESTA
017, 4290 TRŽIČ

Matična številka: 5015553
Številka: 2
Št. delnic: 950
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.712 delnic oziroma 62,36
Inter. razdelitev: 7.107 delnic oziroma

14,91%
Notr. odkup: 10.832 delnic oziroma

22,73%

184. TIP LIPA ŠENTJUR PRI CELJU,
LJUBLJANSKA CESTA 030, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU

Matična številka: 5150418
Številka: 2
Št. delnic: 1.095
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.395 delnic oziroma 73,71%
Inter. razdelitev: 2.909 delnic oziroma

18,82%
Notr. odkup: 1.154 delnic oziroma

7,47%

185. TITAN KAMNIK, KOVINARSKA
CESTA 028, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5035686
Številka: 4
Št. delnic: 36.402
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziroma

19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma

14,49%

186. TOVARNA ELEKTROMATERIALA
ČATEŽ, ČATEŽ 013, 8212 VELIKA LOKA

Matična številka: 5041775
Številka: 2
Št. delnic: 1.973
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.134 delnic oziroma 59,28%
Inter. razdelitev: 4.094 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.242 delnic oziroma

20,72%

187. TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV
HRASTNIK, ZA SAVO 006, 1430
HRASTNIK

Matična številka: 5043093
Številka: 4
Št. delnic: 17.203
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 620.007 delnic oziroma 77,61%
Inter. razdelitev: 159.767 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma

2,39%

188. TOVARNA SUKANCEV IN TRA-
KOV TSP MARIBOR, KRALJEVIČA MAR-
KA ULICA 019, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5215838
Številka: 2
Št. delnic: 17.248
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 187.100 delnic oziroma 74,86%
Inter. razdelitev: 45.274 delnic oziroma

18,12%
Notr. odkup: 17.541 delnic oziroma

7,02%

189. TOVARNA TRANSPORT. NA-
PRAV CERKNICA, PODSKRAJNIK 017,
1380 CERKNICA

Matična številka: 5143675
Številka: 2
Št. delnic: 354
Nom. vr. delnice: 1.000



Stran 4268 / Št. 41 / 29. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.473 delnic oziroma 57,55%
Inter. razdelitev: 18.705 delnic oziroma

13,90%
Notr. odkup: 38.422 delnic oziroma

28,55%

190. TOVARNA VOLNENIH IZDELKOV
BAČA PODBRDO, PODBRDO 067, 5243
PODBRDO

Matična številka: 5034221
Številka: 1
Št. delnic: 12.575
Nom. vr. delnice: 8.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.808 delnic oziroma 50,59%
Inter. razdelitev: 9.239 delnic oziroma

14,69%
Notr. odkup: 21.831 delnic oziroma

34,72%

191. TP BLAGOVNA HIŠA REPRIZA
PTUJ, MIKLOŠIČEVA ULICA 001, 2250
PTUJ

Matična številka: 5035163
Številka: 2
Št. delnic: 2.084
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.851 delnic oziroma 68,94%
Inter. razdelitev: 6.032 delnic oziroma

19,94%
Notr. odkup: 3.363 delnic oziroma

11,12%

192. TP USNJE CELJE, TRG V. KON-
GRESA 006, 3000 CELJE

Matična številka: 5035171
Številka: 2
Št. delnic: 27
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.518 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 1.258 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 513 delnic oziroma 8,16%

193. TRANSPORT KRŠKO, CESTA
KRŠKIH ŽRTEV 133, 8270 KRŠKO

Matična številka: 5143853
Številka: 2
Št. delnic: 22.796
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 179.558 delnic oziroma 69,91%
Inter. razdelitev: 51.372 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.930 delnic oziroma

10,09%

194. TRANŠPED LJUBLJANA, SLO-
VENSKA CESTA 055, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5111137
Številka: 1
Št. delnic: 6.916
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.664 delnic oziroma 100%

195. TRANŠPED LJUBLJANA, SLO-
VENSKA CESTA 055, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5111137
Številka: 2
Št. delnic: 13.832 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.664 delnic oziroma 100%

196. TRGOVSKO PODJETJE JELŠA,
ŠMARJE PRI JELŠAH 118, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Matična številka: 5025362
Številka: 2
Št. delnic: 3.253
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 89.622 delnic oziroma 53,25%
Inter. razdelitev: 33.662 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 45.026 delnic oziroma

26,75%

197. TUB SWATY MARIBOR, TITOVA
CESTA 060, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5033861
Številka: 2
Št. delnic: 662
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 144.265 delnic oziroma 50,01%
Inter. razdelitev: 51.229 delnic oziroma

17,76%
Notr. odkup: 58.359 delnic oziroma

20,23%
Javna prodaja: 34.616 delnic oziroma

12%

198. TURBOINŠTITUT, ROVŠNIKOVA
007, 1210 LJUBLJANA

Matična številka: 5051584
Številka: 1
Št. delnic: 41.684
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.021 delnic oziroma 77,32%
Inter. razdelitev: 22.988 delnic oziroma

14,22%
Notr. odkup: 13.671 delnic oziroma

8,46%

199. UNIVERZALE DOMŽALE, SLAM-
NIKARSKA ULICA 004, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5036941
Številka: 2
Št. delnic: 19.758
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.187 delnic oziroma 59,74%
Inter. razdelitev: 80.079 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 81.127 delnic oziroma

20,26%

200. USZ PODJETJE ZA UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VOJKOVA 63,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5067618
Številka: 1
Št. delnic: 1.801
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.689 delnic oziroma 87,79%
Inter. razdelitev: 791 delnic oziroma

12,21%

201. USZ PODJETJE ZA UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VOJKOVA 63,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5067618
Številka: 2

Št. delnic: 2.592 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.689 delnic oziroma 87,79%
Inter. razdelitev: 791 delnic oziroma

12,21%

202. VARNOST NOVO MESTO, TR-
DINOVA ULICA 006, 8000 NOVO
MESTO

Matična številka: 5174562
Številka: 3
Št. delnic: 115
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.540 delnic oziroma 41,41%
Inter. razdelitev: 6.540 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.620 delnic oziroma

38,59%

203. VARNOST VIČ, KOPRSKA ULICA
094, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5174538
Številka: 1
Št. delnic: 4.316
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.632 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.316 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.632 delnic oziroma 40%

204. VESNA MARIBOR, EINSPIELER-
JEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5040973
Številka: 4
Št. delnic: 29.590
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 289.265 delnic oziroma 67,70%
Inter. razdelitev: 85.453 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 52.544 delnic oziroma

12,30%

205. VETERINA NOVO MESTO,
ŠMARJEŠKA CESTA 2, 8000 NOVO
MESTO

Matična številka: 5944139
Številka: 1
Št. delnic: 183
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 367 delnic oziroma 16,65%
Inter. razdelitev: 441 delnic oziroma

20,01%
Notr. odkup: 882 delnic oziroma

40,02%
Javna prodaja: 514 delnic oziroma

23,32%

206. VETERINARSKA BOLNICA BRE-
ŽICE, PREŠERNOVA CESTA 17, 8250
BREŽICE

Matična številka: 5939046
Številka: 1
Št. delnic: 71
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 143 delnic oziroma 32,43%
Inter. razdelitev: 88 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 177 delnic oziroma 40,14%
Javna prodaja: 33 delnic oziroma 7,48%
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207. VETERINARSKA BOLNICA PTUJ,
ORMOŠKA CESTA 28, PTUJ

Matična številka: 5957524
Številka: 1
Št. delnic: 1.959
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.917 delnic oziroma 16,07%
Inter. razdelitev: 4.874 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.748 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 5.832 delnic oziroma

23,93%

208. VETERINARSKA POSTAJA DRA-
VOGRAD, OTIŠKI VRH 169, 2373
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matična številka: 5942900
Številka: 1
Št. delnic: 29
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181 delnic oziroma 46,89%
Inter. razdelitev: 77 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 31 delnic oziroma 8,03%
Javna prodaja: 97 delnic oziroma

25,13%

209. VETERINARSKA POSTAJA LJU-
TOMER, RAZLAGOVA ULICA 007, 9240
LJUTOMER

Matična številka: 5149959
Številka: 1
Št. delnic: 427
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 853 delnic oziroma 7,98%
Inter. razdelitev: 2.136 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 4.272 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 3.420 delnic oziroma

32,02%

210. VETERINARSKA POSTAJA PRE-
VALJE, OTIŠKI VRH 169, 2373 ŠEN-
TJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matična številka: 5943507
Številka: 1
Št. delnic: 126
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 642 delnic oziroma 52,41%
Inter. razdelitev: 245 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 98 delnic oziroma 8%
Javna prodaja: 240 delnic oziroma

19,59%

211. VETERINARSKA POSTAJA RAD-
LJE OB DRAVI, OTIŠKI VRH 169, 2373
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matična številka: 5943540
Številka: 1
Št. delnic: 116
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 644 delnic oziroma 49,76%
Inter. razdelitev: 240 delnic oziroma

18,55%
Notr. odkup: 104 delnic oziroma 8,04%
Javna prodaja: 306 delnic oziroma

23,65%

212. VETERINARSKA POSTAJA SEV-
NICA, CESTA NA GRAD 14, 8290 SEV-
NICA

Matična številka: 5944058
Številka: 1
Št. delnic: 127
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 255 delnic oziroma 34,18%
Inter. razdelitev: 149 delnic oziroma

19,97%
Notr. odkup: 298 delnic oziroma

39,95%
Javna prodaja: 44 delnic oziroma 5,90%

213. VETERINARSKA POSTAJA
TREBNJE, PEKEL 8, 8210 TREBNJE

Matična številka: 5944180
Številka: 1
Št. delnic: 350
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 698 delnic oziroma 36,79%
Inter. razdelitev: 379 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 759 delnic oziroma

40,01%
Javna prodaja: 61 delnic oziroma 3,22%

214. VIATOR LJUBLJANA, DOLENJ-
SKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5107857
Številka: 6
Št. delnic: 6.295
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma

76,29%
Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma

19,51%
Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma

4,20%

215. VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE KRANJ, ULICA MIRKA VADNOVA
005, 4000 KRANJ

Matična številka: 5142393
Številka: 1
Št. delnic: 15.436
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.439 delnic oziroma 71,83%
Inter. razdelitev: 15.436 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.305 delnic oziroma

8,17%

216. VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE KRANJ, ULICA MIRKA VADNOVA
005, 4000 KRANJ

Matična številka: 5142393
Številka: 2
Št. delnic: 1.642
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.439 delnic oziroma 71,83%
Inter. razdelitev: 15.436 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.305 delnic oziroma

8,17%

217. VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE MURA MURSKA SOBOTA, CIRIL
METODOVA ULICA 034, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5150507
Številka: 1
Št. delnic: 2.347

Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.713 delnic oziroma 40,16%
Inter. razdelitev: 2.347 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.675 delnic oziroma

39,84%

218. VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA
023, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5142407
Številka: 1
Št. delnic: 10.467
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.935 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 10.467 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 20.935 delnic oziroma

40%

219. VRTNARSTVO CELJE, LJUB-
LJANSKA CESTA 093, 3000 CELJE

Matična številka: 5150922
Številka: 1
Št. delnic: 21.878
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.413 delnic oziroma 71,68%
Inter. razdelitev: 21.878 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.100 delnic oziroma

8,32%

220. VRVICA CELJE, KOSOVA ULICA
014, 3000 CELJE

Matična številka: 5033705
Številka: 3
Št. delnic: 166
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.751 delnic oziroma 57,94%
Inter. razdelitev: 1.441 delnic oziroma

17,57%
Notr. odkup: 2.008 delnic oziroma

24,49%

221. ZAVOD RS ZA VARSTVO PRI
DELU LJUBLJANA, BOHORIČEVA 22,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5055580
Številka: 1
Št. delnic: 42.246
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.602 delnic oziroma 42,62%
Inter. razdelitev: 32.464 delnic oziroma

17,38%
Notr. odkup: 74.710 delnic oziroma

40%

222. ZAVOD ZA URBANIZEM MA-
RIBOR, GRAJSKA ULICA 007, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5066204
Številka: 2
Št. delnic: 144
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.754 delnic oziroma 46,91%
Inter. razdelitev: 5.012 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.292 delnic oziroma

33,09%
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223. ZDRAVILIŠČE DOBRNA, DOBR-
NA 50 , 3204 DOBRNA

Matična številka: 5053587
Številka: 3
Št. delnic: 8.825
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.843 delnic oziroma 50,51%
Inter. razdelitev: 96.288 delnic oziroma

19,86%
Notr. odkup: 27.302 delnic oziroma

5,63%
Javna prodaja: 116.346 delnic oziroma

24%

224. ŽG-TTG - SLOVENIJATURIST
LJUBLJANA, PIVOVARNIŠKA ULICA 001,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5076846
Številka: 2
Št. delnic: 4.072
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.919 delnic oziroma 59,96%
Inter. razdelitev: 16.317 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 16.346 delnic oziroma

20,04%

225. ŽIMA LJUBLJANA, TRPINČEVA
ULICA 108, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5048788
Številka: 4
Št. delnic: 1.380
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.850 delnic oziroma 63,66%
Inter. razdelitev: 4.665 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.812 delnic oziroma

16,34%

226. MARLES HOLDING MARIBOR,
LIMBUŠKA CESTA 002, 2341 PEKRE -
LIMBUŠ

Matična številka: 5038189
Številka: 2
Št. delnic: 21.872
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 557.126 delnic oziroma 66,19%
Inter. razdelitev: 168.350 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 116.275 delnic oziroma

13,81%

227. PETROL TRGOVINA LJUBLJA-
NA, DUNAJSKA CESTA 050, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5025796
Številka: 2
Št. delnic: 27.000
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 389.771 delnic oziroma 22,26%
Inter. razdelitev: 350.128 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 262.596 delnic oziroma

15%
Javna prodaja: 748.146 delnic oziroma

42,74%

228. Celotna kupnina v višini
2.790,746.558 SIT, ki je bila do dne razpi-
sa prenešena na SRD na podlagi II. in III.

odstavka 22. člena ZLPP in še ni bila proda-
na PID na dosedanjih javnih razpisih oziro-
ma dražbah. Prenos na PID se izvrši v roku
15 dni po podpisu pogodbe.

229. Sredstva podjetij so:
A. Zemljišča v Štepanjski vasi Ljubljana,

ki jih prodajamo kot celoto:
1. zk. vl. št. 548, k. o. Štepanjska vas,

parc. št. 251:
– njiva 5520 m2,
– stanovanjska stavba 46 m2.
2. zk. vl. št. 578, k. o. Štepanjska vas,

parc. št. 252 njiva 4036 m2.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja

GRADIS gradbeno podjetje Ljubljana, p. o.,
Ul. Gradnikove brigade 11, 1122 Ljubljana,
p.p. 80.

B. Hotel Prebold, ki ga prodajamo kot
celoto:

1. parc. št. 572/66 - z. k. telo I in II -
poslovna stavba 746m2, z. k. vl. 717, k. o.
Prebold

2. parc. št. 572/67 - z. k. telo I - dvo-
rišče 1583m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold

3. parc. št. 572/68 - z. k. telo I - dvo-
rišče 766m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold

4. parc. št. 572/69 - z. k. telo I - cesta
66m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
HMEZAD GOLDING, p. o., Šlandrov trg 34,
3310 Žalec.

C. Solastništvo Proizvodne hale Letališka
27, ki ga prodajamo kot celoto:

1. Proizvodna hala parc. št. 127/142 -
idealni delež 23/100 od 6131m2, zk. vl. št.
1265, k. o. Moste

2. Skladišče maziv in vnet. snovi parc.
št. 127/143 - idealni delež 23/100 od
101m2 , zk. vl. št. 1265, k. o. Moste

3. Vratarnica in kolesarnica parc. št.
127/144 - idealni delež 23/100 od 71m2

zk. vl. št. 1265, k. o. Moste
4. parc. št. 127/94 dvorišče - idealni

delež 23/100 od 12528m2 (južni del), zk.
vl. št. 1266, k. o. Moste in 1450m2 (23/
100) zemljišča pod objekti iz zap. št. 1,2,3
tega spiska.

5. Zunanja ureditev Letališke 27, Lj
Omenjena sredstva so v lasti Podjetja za

rudarska dela, p. o., Dimičeva ulica 16,
Ljubljana.

D. Poslovno stanovanjska stavba “Raj-
tarjeva hiša“ zk. vl. 432, k. o. Črna, ki jo
prodajamo kot celoto

1. parc. št. 88/5:
z. k. telo I
Stavb. hiša 214m2,
Travnik 55m2,
St.2 zgradbi 119m2,
Dvorišče 174m2,
Njiva 124m2

z. k. telo II Stanovanjsko poslovna stav-
ba v Črni 10 in dve gospodarski poslopji na
parc. št. 88/5.

Omenjena sredstva so v lasti Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec, p. o., Voran-
čev trg 1, Slovenj Gradec.

E. Stavbna zemljišča ob Rudniku Meži-
ca, zk. vl. 398, k. o. Mežica, ki jih prodaja-
mo kot celoto:

– parc. št. 950/2
drvarnica 9m2,
stavbišče 16m2,
peskolom 3,356m2,

gozd 29,509m2;
– parc. št. 954 dom tab. hiša št.

1067m2;
– parc. št. 956 pot 248m2.
Omenjena sredstva so v lasti Gozdnega

gospodarstva Slovenj Gradec, p. o., Voran-
čev trg 1, Slovenj Gradec.

Izklicna cena celotnega paketa znaša
26.487,121.687 SIT.

Podrobnejši podatki o strukturi lastništva
in značilnosti delnic so razvidni iz statuta
podjetja, ki je na vpogled vsem pooblašče-
nim investicijskim družbam pri Agenciji RS
za prestrukturiranje in privatizacijo. Datum
in čas možnega ogleda podjetja, katerega
delnice so predmet javnega razpisa, oziro-
ma sestanka z vodilnimi delavci SRD pisno
posreduje pooblaščenim družbam za uprav-
ljanje.

Predmet prodaje se prodaja po načelu
videno kupljeno. Kupci se odpovedujejo od
SRD uveljavljati kakršnekoli zahtevke, ki bi
izvirali iz predmeta prodaje.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti le

pooblaščene investicijske družbe (v nada-
ljevanju PID ali ponudnik), ki morajo SRD
do 29. 6. 1998 poslati enotno ponudbo
vseh registriranih PID, ki so poslovno spo-
sobni, za nakup celotnega paketa. Ponud-
niki nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe. SRD v nobenem pri-
meru, ne glede na potek in izid razpisnega
postopka, ne odgovarja za navedene
stroške. Ponudba se lahko nanaša le na
odkup celotnega paketa, ki je predmet jav-
nega razpisa.

Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
lahko kupnino vplača v denarju ali z izroči-
tvijo lastninskih certifikatov, kar mora v po-
nudbi tudi navesti. V primeru plačila kupni-
ne ali dela kupnine v denarju se dosežena
cena revalorizira z indeksom drobnoprodaj-
nih cen od 1. 1. 1993 do dneva oddaje
ponudbe (za delnice oznake “F“ se cena
revalorizira do dneva obvestila, ko SRD ob-
vesti pooblaščeno investicijsko družbo, da
predkupni upravičenec ne uveljavlja pred-
kupne pravice).

Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem

razpisu, ki ga v imenu in za račun PID skle-
nejo pooblaščene družbe za upravljanje.

2. Odločbo Urada za varstvo konkuren-
ce o odobritvi sporazuma.

3. Izpolnjen obrazec za ponudbo - raz-
delilnik iz katerega mora biti razvidno koliko
delnic podjetja, sredstev oziroma kupnine
in po kakšni ceni kupuje posamezna PID. V
primeru nakupa poslovnega deleža se le ta
ne more razdeliti na več PID.

4. Ponudnik lahko kupnino vplača v de-
narju ali z izročitvijo lastninskih certifikatov,
kar mora v ponudbi tudi navesti.

5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpi-
sek iz sodnega registra vendar le v primeru,
da PID še ni sodelovala na javnem razpisu
oziroma javnih dražbah Sklada RS za raz-
voj.

6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico (pri
plačilu s certifikati) vsake PID v celotni vred-
nosti njenega dela ponudbe. V primeru pla-
čila v denarju, mora kot varščino priložiti
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akceptni nalog s pooblastilom za njegovo
izpolnitev.

7. Ponudba mora veljati najmanj 30. dni
po poteku končnega roka za predajo po-
nudbe.

Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki
(natisnjena ali natipkana) in na računalniški
disketi.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne
predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.

Ponudba mora prispeti na naslov
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, najkasneje do 29. 6. 1998
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis št. 1/98, Ne odpiraj pred 29. 6.
1998“.

Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriteri-
jem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 29. 6. 1998
ob 13. v prostorih Slovenske razvojne druž-
be, d.d. Dunajska 160. Ponudniki so dolžni
skleniti ustrezne kupoprodajne pogodbe v
roku 10. dni po prejemu obvestila o spreje-
mu ponudbe.

V primeru plačila kupnine ali dela kupni-
ne s certifikati, bo SRD na podlagi izpolnje-
nih lastninskih nakaznic za celoten znesek
iz ponudbe posredovala podatke centralni
evidenci, ki bo preknjižila certifikatni zne-
sek iz certifikatnih računov pooblaščenih in-
vesticijskih družb na certifikatni račun SRD.

V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodb, ima SRD
pravico, za poplačilo obveznosti iz dane po-
nudbe, vnovčiti lastninske nakaznice in/ali
akceptne naloge v celoti.

V primeru nakupa delnic z oznako “F“ bo
PID s SRD podpisal pogodbo z odložnim
pogojem, SRD pa bo pozval predkupnega
upravičenca, da v roku 45 dni od prejema
obvestila uveljavi predkupno pravico. V pri-
meru uveljavitve predkupne pravice, bo za
ta del SRD vrnil prejeto kupnino.

Slovenska razvojna družba na podlagi
tega razpisa ni zavezana skleniti pogodb o
prodaji delnic, sredstev oziroma kupnine s
ponudniki.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se lahko pooblaščene investi-
cijske družbe obrnejo na Slovensko razvoj-
no družbo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Popravek

Ob-3095
V objavi javne namere Slovenskih žele-

zarn v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 22. 5.
1998, Ob-2634 se v angleški prevod javne
objave (Official Announcement of the Intent)
vnesejo naslednji popravki:

– v naslovu se pred besedo “memoran-
dum” vstavi beseda “Information” in se
črtata besedi “of offer”,

– v prvem odstavku 4. točke se št. 40
nadomesti s št. 30

– v drugem odstavku 5. točke se pred
besedo “memorandum” vstavi beseda “In-
formation” in se črtata besedi “of offer”,

– v prvem odstavku 6. točke se pred
besedo “memorandum” vstavi beseda “In-
formation” in se črtata besedi “of offer”,

– v zadnjem stavku 6. točke se št. 30
nadomesti s št. 20.

Slovenske železarne, d.d.

Št. 604-1/88-28 Ob-3016
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-

pančičeva 3, razpisuje

18 štipendij za sodnike, državne
tožilce, sodnike za prekrške in državne

pravobranilce

za podiplomski študij prava ter za spe-
cialistični študij prava v državi ali v tujini ozi-
roma za strokovno usposabljanje na kak-
šnem drugem strokovnem področju, ki je
povezano s sodniškim delom, delom držav-
nega tožilca oziroma državnega pravobra-
nilca.

Za štipendije so predvidena sredstva v
višini ca. 10,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki, državni tožil-
ci, sodniki za prekrške in državni pravobra-
nilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravljeni
prevzeti obveznosti, določene z zakonom o
sodniški službi (Ur. l.RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98) oziroma zakonom o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94) in pravilnikom
o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev
(Ur. l. RS, št. 14/95).

Rok za prijavo je 12. junij 1998.
Prijava mora vsebovati:
– prošnjo s kratkim življenjepisom (oseb-

ni podatki morajo vsebovati tudi EMŠO,
davčno številko in številko žiro oziroma te-
kočega računa),

– program podiplomskega študija, iz ka-
terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija,

– okvirno specifikacijo stroškov po dru-
gem odstavku 62. člena zakona o sodniški
službi (šolnina, stroški nabave strokovne li-
terature, potni stroški in stroški bivanja), ki
naj bi bili pokriti iz štipendije,

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij,

– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-
veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem oziroma specialističnem študiju.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-3017
Phare Cross-Border Cooperation Pro-

gramme, Program prekomejnega sodelova-
nja, Slovenija/Italija in Republika Slovenija,
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
objavljata

razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev

PHERE programa prekomejnega
sodelovanja 1999

v višini 6 milijone ECU.Sredstva so na-
menjena projektom, ki bodo potekali na ob-
močju mejnih občin med Republiko Slove-
nijo in Republiko Italijo s ciljem krepitve pre-
komejnega sodelovanja na področjih pro-
meta in infrastrukture, okolja, gospodarstva,
kulture in izmenjave znanja in tehnične po-
moči.

Pri razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse neprofitne organizacije kot so obči-
ne, območne ali medobčinske organizacije
in združenja. Upoštevane bodo vse popol-
ne prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje na-
vedene v razpisni dokumentaciji in bodo na-
pisane v angleškem jeziku ter posredovane
po pošti ali dostavljene osebno, najkasneje
do 31. 7. 1998.

Informacije o pogojih sodelovanja na raz-
pisu in projektni list z navodili ponudnikom
dobite v regionalni pisarni Primorska – Re-
gionalna pisarna programa Phare prekomej-
nega sodelovanja, Tatjana Rener, Vhodni
stolp v Štanjel, 6222 Štanjel, tel./faks
067/79-266, e-mail: cbc.rpslovit@eunet.si.

Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj

Ob-3018
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9, Celje, objavlja

javno dražbo
za prodajo počitniške prikolice,

ki bo dne 5. 6. 1998 ob 12. uri v prosto-
rih MOC, spodnja stranska dvorana Narod-
nega doma Celje, Trg celjskih knezov 9.

Predmet prodaje je počitniška prikolica
ADRIA IMV, C7-05 CE tip 500 TK, leto proi-
zvodnje 1987 invent. št. 0009126, tovar-
niška št. VY14257TEG0000835 po izklicni
ceni 350.000 SIT.

Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-
ne in fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije.

Predstavnik pravne osebe se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom ali overjenim iz-
vodom izpisa iz registra, fizične osebe pa z
osebnim dokumentom pri čemer mora pred-
ložiti tudi potrdilo o državljanstvu.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini10% izklicne cene na
žiro račun št. 50700-630-7010105 pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro-
met Celje s pripisom, “varščina za javno
dražbo”.

Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v 3 dneh po kočani dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v 8 dneh
po končani dražbi. Celotno kupnino pa pla-
čati v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
nine v določenem roku se prodaja razvelja-
vi, plačana varščina pa bo zadržana.

Prometni davek, druge dajatve in stroš-
ke v zvezi s prenosom lastništva plača ku-
pec.

Kupec kupi premičnine v stanju, v kakr-
šnem je, brez kasnejših ugovorov, po nače-
lu videno-kupljeno.

Ogled premičnin je mogoč vsak dan od
8. do 19. ure v Avtocampu Lucija-Portorož,
kjer je postavljena prikolica.

Informacije posreduje Mestna občina
Celje, tel. 484-822, Zdenka Žohar.

Mestna občina Celje



Stran 4272 / Št. 41 / 29. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-3019
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Du-

najska 21, Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb

za prodajo 1085/10000 z.k. vl. št.950
k.o. Bežigrad, ki se sestoji iz parcel: št.
2130/2 – dvorišče v izmeri 55 m2, št. 2127
– stavbišče v izmeri 711 m2, št. 2128 –
dvorišče v izmeri 1609 m2 in št. 2130/3 –
stavbišče v izmeri 73 m2.

Solastniški delež stečajnega dolžnika v
naravi predstavlja prostore v tlorisni izmeri
380,19 m2, in sicer v II kleti, IV in V nad-
stropju stavbe na Dunajski 21 v Ljubljani ter
pripadajoče skupne prostore v stavbi na Du-
najski 21 v Ljubljani.

Izhodiščna cena za prostore je 1.600
DEM/m2 v tolarski protivrednosti po prodaj-
nem tečaju Nove ljubljanske banke, d.d., za
DEM na dan plačila.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do enake ali višje od izhodiščne cene.

Ponudniki so lahko osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Ponudbe z
dokazili o izpolnjevanju prej navedenih po-
gojev pošljite v zaprti kuverti z oznako “Po-
nudba Lesnina Interles” na naslov Lesnina
Interles, d.o.o., v stečaju, Dunajska 21,
Ljubljana.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do vključno 17. 6. 1998 in
za katere bo do tega datuma plačana varš-
čina v višini 10% od izhodiščne cene.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to 19. 6. 1998
ob 10. uri, v sobi št. 352.

Plačila varščine so oproščeni hipotekar-
ni upniki. Plačana varščina bo upoštevana
pri plačilu kupnine. Ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ki
ne bodo izbrani kot kupci, bo varščina vr-
njena v treh dneh po opravljeni izbiri.

Varščina se vplača v tolarski protivred-
nosti po prodajnem tečaju Nove ljubljanske
banke, d.d., za DEM na dan plačila na žiro
račun Lesnine Interles, d.o.o., v stečaju, št.
50102-690-0921011.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika.

Prometni davek plača kupec.
Kupec je dolžan plačati kupnino najka-

sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Last-
ninska pravica na kupljeno nepremičnino
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
ali ob zavarovanju plačila kupnine z bančno
garancijo.

Informacije o nepremičnini, ki je pred-
met te objave, so na voljo na tel.
061/322-351.

Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju

Ob-3020
Likvidacijski upravitelj družbe MM Inter-

national uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloš-
ka 149 – v likvidaciji, Bojan Župevec, Vurni-
kova 2, Ljubljana, v skladu s sklepom Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, opr. št. 98/00631
z dne 24. 4. 1998 in v skladu z določilom
381 člena ZGD objavlja naslednji

poziv upnikom
1. Z dnem 24. 4. 1998 je začet posto-

pek redne likvidacije družbe MM Internatio-
nal uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
149 – v likvidaciji.

2. Kot likvidacijski upravitelj je imenovan
odvetnik Bojan Župevec iz Ljubljane, Vurni-
kova 2.

3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov: MM International
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 149 –
v likvidaciji – v roku 30 dni od dneva, ko je
bil ta oglas objavljen v Uradnem listu RS.
Prijave je potrebno vložiti v enem izvodu.
Prijavam morajo biti priložene vse listine, ki
dokazujejo višino in obstoj terjatve.

4. Dolžnike se poziva, da nemudoma po-
ravnajo vse svoje obveznosti, ki jih imajo do
družbe MM International uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 149 – v likvidaciji.

MM International uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Ob-3059
SLIP, d.o.o., Dragomer, Vrtna pot 2,

Brezovica, preklicuje žig velikosti: dolžina
47 mm × višina 17 mm z besedilom: slip,
pooblaščena agencija d.o.o., tržaška c.
118, 1000 ljubljana, tel. (061) 123-30-71,
tel./faks 653-701.

Ob-3057
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,

preklicuje veljavnost naslednjih zavaroval-
nih polic in OSE. 1- AO-97 – 00533174,
AA-PON-01 – 00133130, ZK – 00417171,
ZK – 00506959, ZK – 00485832.

Ob-3058
Assistance Coris Ljubljana, Celovška

206, Ljubljana, preklicuje navedene police
zdravstvenega zavarovanja Coris: številke
polic: 19985, 19986, 19534, 26635,
26636, 27292, 27295, 27296, 28860,
29603, 29613, 29615, 33128, 33129,
33130, 33132, 20901, 20902, 20903,
20904, 20905, 20906, 20907, 20908,
20909, 20910.

Ob-3060
Podpisani odvetnik Andrej Kozelj, ste-

čajni upravitelj družbe
GRIM-X, d.o.o., v stečaju, Ljubljanska

cesta 67, Kočevje, preklicuje izjave ustrez-
nosti posamično pregledanega vozila z na-
slednjimi številkami: št. B 0049023, št. B
0051664, št. B 0051670, št. B 0051856,
št. B 0051851, št. B 0051892, št. B
0051899, št. B 0047051, št. B 0049285,
št. B 0047149, št. B 0047412, št. B
0047413, št. B 0047414, št. B 0049099,
št. B 0049180, št. B 0049611, št. B
0049688, št. B 0049722, št. B 0049871,
št. B 0049806, št. B 0049934, št. B
0049938, št. B 0049939, št. B 0049937,
št. B 0051361, št. B 0051455, št. B
0051450, št. B 0051472, št. B 0051476,
št. B 0051531, št. B 0046728, št. B
0046910.

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Antlej Darja, Pod gabri 29, Celje, potni
list št. BA 18885, izdala UE Celje, na ime
Leskovšek Darja. p-41040

Arh Ivan, Podrečje 78, Domžale, potni
list št. BA 251742, izdala UE Domžale.
s-41131

Balažic Marija, Gornja Bistrica 50, Čren-
šovci, potni list št. AA 39635, izdala UE
Lendava. p-41069

Bekić Danijel, Kraigherjeva ulica 26, Ce-
lje, potni list št. AA 68160, izdala UE Celje.
p-41037

Bezjak Milena, Kajuhova pot 7, Kamnik,
potni list št. BA 718722, izdala UE Kamnik.
s-41196

Božič Marija, Temnica 44, Kostanjevica
na Krasu, potni list št. BA 531287, izdala
UE Nova Gorica. g-41344

Božič Marija, Temnica 44, 8311 Kosta-
njevica na Krasu, maloobmejno prepustnico
AI 22758, izdala UE Nova Gorica. g-41345

Bordon Vera, Dolga reber 35, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 4803, iz-
dala UE Koper. g-41123

Bratuša Slavko, Zamušani 43a, Gorišni-
ca, potni list št. AA 441074, izdala UE Ptuj.
g-41360

Burdych Oskar, Rasbergerjeva ul. 25,
Maribor, potni list št. BA 536850, izdala UE
Maribor. p-41097

Buzov Zofija, Ul. Pohorskega bataljona
34, Maribor, potni list št. AA 107081, izda-
la UE Maribor. p-41107

ACI AVTO, d.o.o., Mariborska 202, Ce-
lje, preklicuje homologacijo št. A1006236,
št. šasije: KCATF08YEWB236968, št. mo-
torja: A15SMS173404B. g-41143

BORGER, d.o.o., Jalnova ulica 54, Ljub-
ljana, preklicuje kupone k zavarovalni polici
št. 040399741, izdala Zavarovalnica Tilia,
d.d., Novo mesto. s-41303

Daewoo Motor, Stegne 33, Ljubljana,
preklicuje homologacijo za model Nubira
Wagon SX, št. šasije KLAJF356EWK
067495, št. A 0263543, izdana dne
26. 8.1997. s-41169

KMS, Galičeva 15, Ljubljana, preklicuje
stabilne tlačne posode za komprimiran zrak
v SiNLES d.o.o. Loški Potok, tlačna poso-
da - tov. št. 141995-6000 l, tlačna posoda
- tov. št. 68418-1500 l. s-41111

Mahorič Sebastjan, Varpolje 42, Rečica
ob Savinji, preklicuje certifikat licence,
št. 2947, izdana novembra 1997, sklep:
2559/8547-2R45/1998. s-41001

Maršič Davor, s.p., Škocjan 62, Koper,
preklicuje odločbo št. 016961/1220/
00-27/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
g-41284

Peternel Ivanka, Globoko 2a, Radovlji-
ca, preklicuje obrtno dovoljenje,
št. 31300-0410/90, izdano dne 19. 12.
1994. g-41074
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Cigan Boris, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, potni list št. BA 383983, izdala UE
Murska Sobota. p-41068

Čelan Mateja, Reška 1, Ljubljana, potni
list št. BA 665562, izdala UE Ljubljana.
s-41126

Černic Boštjan, Ul. Zapučke 5, Vrtojba,
Šempeter pri G., potni list št. AA 842915,
izdala UE Nova Gorica. g-41346

Čerčinovič Mirko, Cesta zmage 95, Ma-
ribor, potni list št. AA 969790, izdala UEM-
aribor. p-41044

Dževad Jevrič, Ul. Lojzke Štebijeve 9a,
Ljubljana, potni list št. AA 306842, izdala
UE Ljubljana. s-41266

Dedić Ajrudin, C. talcev 15, Šoštanj, pot-
ni list št. BA 430015, izdala UE Velenje.
p-41071

Dedić Emina, C. talcev 15, Šoštanj, pot-
ni list št. BA 384924, izdala UE Velenje.
p-41070

Dimec Tomaž, Tesovnikova ul. 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 314418, izdala UE
Ljubljana. s-41302

Dolenc Jožef, Lože 13, Ajdovščina, pot-
ni list št. AA 429058, izdala UE Ajdovščina.
g-41119

Dvojmoč Darko, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, potni list št. AA 931089, izdala
UE Ljubljana. s-41029

Đukič Katarina, Jakčeva ulica 16, Ljub-
ljana, potni list št. BA 331191, izdala UE
Ljubljana. s-41035

Erhatič Darko, Barižoni 14, Ankaran, pot-
ni list št. AA 518685, izdala UE Koper.
p-411062

Fanede Nada, Koroška cesta 24, Mari-
bor, potni list št. BA 157, izdala UE Mari-
bor. p-41105

Fister Marjan, Bavdekova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 616638, izdala UE Ljublja-
na. s-41282

Fon Radoslav, Trnovo ob Soči 51, Srpe-
nica, potni list št. BA 193195, izdala UE
Tolmin. g-41118

Furlan Ervin, Podnanos 84, Podnanos,
potni list št. AA 722990, izdala UE Ajdovšči-
na. g-41250

Gantar Janez, Levstikova 17, Idrija, pot-
ni list št. AA 258588, izdala UE Idrija.
p-41043

Groboljšek Roman, Planinska cesta 38,
Sevnica, potni list št. AA 362505, izdala UE
Sevnica. p-41002

Grohar Ana, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
potni list št. AA 244773, izdala UE Ljublja-
na. s-41263

Grom Maja, Stara Vrhnika 43, Vrhnika,
potni list št. BA 605209, izdala UE Vrhnika.
s-41273

Gumilar Alojz, Trg Kom. Staneta 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 462867, izdala UE
Ljubljana. s-41122

Haliti Arafat, Andreja Kumarja 29, Ljub-
ljana, potni list št. BA 414886, izdala UE
Ljubljana. s-41135

Horvat Robert, Župančičeva ulica 6, Len-
dava, potni list št. BA 559965, izdala UE
Lendava. p-41090

Hotić Jasmina, Motnica 1, Trzin, potni
list št. BA 558446, izdala UE Domžale.
s-41036

Hriberšek Anton, Praprotnikova ulica 12,
Mozirje, potni list št. BA 35150, izdala UE
Mozirje. p-41115

Jeza Dušan, Rimska ploščad 21, Ptuj,
potni list št. AA 359669, izdala UE Ptuj.
g-41256

Kananović Fadila, Trg Rivoli 3, Kranj,
potni list št. AA 647441, izdala UE Kranj.
p-41094

Karajić Enesa, Gimnazijska c. 15a, Tr-
bovlje, potni list št. AA 992826, izdala UE
Trbovlje. s-41183

Kitić Dejan, Župančičeva 11, Ljubljana,
potni list št. BA 770282, izdala UE Ljublja-
na. s-41301

Knoechel Marija, Kreisstrasse 16, Sach-
sen B. Ansbach, ZR, potni list št. BA
077311, izdala UE Ajdovščina. g-41124

Kolednik Mitja, Kicar 11c, Ptuj, potni list
št. AA 47892, izdala UE Ptuj. g-41342

Konovar Aleš, Neubergerjeva 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 57354, izdala UE
Ljubljana. s-41305

Korošec Tomaž, Jereka 43, Bohinjska
Bistrica, potni list št. BA 026831, izdala UE
Radovljica. g-41179

Krantič Merfin, C. dveh cesarjev 106/p,
Ljubljana, potni list št. BA 708665, izdala
UE Ljubljana. s-41348

Kremžar Tomo, Golnik 7/b, Golnik, pot-
ni list št. AA 705085, izdala UE Kranj.
p-41042

Kuplen Daniel Jože, Lendavske gorice
219/b, Lendava, preklic preklica potnega
lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 22/98,
p-22040. p-41048

Kuzmički Božidar, Pečje 13a, Sevnica,
potni list št. AA 413932, izdala UE Sevnica.
p-41086

Lah Alenka, Komen 118c, Komen, potni
list št. AI 039691, izdala UE Sežana.
p-41065

Lorber Mitja, Gosposvetska 3, Maribor,
potni list št. BA 199022, izdala UE Maribor.
p-41039

Makoter Melita, Dolga ulica 46, Morav-
ske Toplice, potni list št. BA 138981, izdala
UE Murska Sobota. p-41021

Markovič Svetlana, Puhova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 537782, izdala UE Ljublja-
na. s-41195

Mežnar Andreja, Cesta na Brdo 27,
Šentjur, potni list št. AA 927388, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-41067

Mitič Dragan, Vrstna ul. 39, Notranje Go-
rice, potni list št. BA 731350, izdala UE
Ljubljana. s-41129

Moris Jan, Kroška ulica 44, Murska So-
bota, potni list št. AA 415618, izdala UE
Murska Sobota. p-41089

Močnik Otmar, Celovška 122, Ljublja-
na, potni list št. AA 460060, izdala UE Ljub-
ljana. s-41125

Muršič Nejc, Bezena št. 7, Ruše, potni
list št. BA 509945, izdala UE Ruše.
p-41003

Novak Darko, Hribarjeva ulica 14, Celje,
potni list št. BA 514683. s-41165

Oberstar Ciril, Dobrna 7/b, Dobrna, potni
list št. BA 040807, izdala UE Celje. g-41186

Oblak Ivana, Starovaška c. 5, Žiri, potni
list št. BA 158142, izdala UE Škofja Loka.
s-41303

Ocepek Boštjan, Cvetlična pot 27, Ljub-
ljana, potni list št. BA 453408, izdala UE
Ljubljana. s-41032

Ostrš Danilo, Koresova 6, Maribor, pot-
ni list št. BA 184693, izdala UE Maribor.
p-41038

Pečirer Tatjana, Jamova cesta 40, Ljub-
ljana, potni list št. AA 978309, izdala UE
Ljubljana. s-41359

Podobnik Tomaž, Zrinjskega c. 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 128805, izdala UE
Ljubljana. s-41265

Počivašek Barbara, Jakčeva 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 764751, izdala UE Ljub-
ljana. s-41132

Praznik Janja, Toledova 4, Velenje, pot-
ni list št. AA 442640, izdala UE Velenje.
p-41006

Praznik Marijan, Toledova 4, Velenje,
potni list št. AA 804403, izdala UE Velenje.
p-41005

Pučnik Samo, Preloge 21a, Zgornja Lož-
nica, potni list št. AA 337185, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-41026

Ravljen Franc, Martina Krpana 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 331124, izdala UE
Ljubljana. s-41039

Rehar Ida, Lože 9, Vipava, potni list št.
AA 426576, izdala UE Ajdovščina. g-41121

Rehar Jožef, Lože 9, Vipava, potni list št.
AA 426575, izdala UE Ajdovščina. g-41117

Rehar Jožef, Lože 9, Vipava, potni list št.
AA 721605, izdala UE Ajdovščina. g-41120

Rožman Tomaž, Polje, C. V/2, Ljublja-
na, potni list št. AA 763623, izdala UE Ljub-
ljana. s-41069

Rupnik Dušan, Izlake št. 15, Izlake, pot-
ni list št. BA 255749, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-41018

Saprunov Peter, Dergomaška 39, Ljub-
ljana, potni list št. AA 310564, izdala UE
Ljubljana. s-41059

Savić Dušanka, Keršova ulica 2, Vojnik,
potni list št. BA 223609, izdala UE Celje.
p-41047

Sedej Janez, Samova 13, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 972627. s-41163

Sitar Miha, Strossmayerjeva 32a, Mari-
bor, potni list št. AA 6755, izdala UE Mari-
bor. p-41052

Smakaj Gregor, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 692145, izdala UE
Ljubljana. s-41255

Sofrić Ratko, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
potni list št. AA 625739, izdala UE Kranj.
g-41242

Steklačič Igor, Šentvid pri Stični 40, Šen-
tvid pri Stični, potni list št. AA 148570, izda-
la UE Grosuplje. s-41249

Stokić Ana, Sachsenhausen 23, Eichen-
zell, potni list št. št. BA 406578, izdala UE
Trebnje, dne 23. 11. 1994. p-41112

Škrabon Vinko, Užiška 18, Ljutomer,
potni list št. AA 526140, izdala UE Ljuto-
mer. p-41046

Štiglic Štefan, Zg. Duplek 124/H, Spod-
nji Duplek, potni list št. AA 66183, izdala
UE Maribor. p-4116

Šuštarič Silvo, Jerneja vas št. 7, Črno-
melj, potni list št. BA 417537, izdala UE
Črnomelj. p-41108
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Šušteršič Ivana Darinka, Matteottijeva 8,
Piran, maloobmejno prepustnico AI 10974,
izdala UE Piran. g-41178

Ščavničar Dominik, Užiška ul. št. 5, Lju-
tomer, potni list št. AA 0926384, izdala UE
Ljutomer. p-41077

Taipan Zenmojster, Panovci 13, Križevci
v Preknmurju, potni list št. BA 514642, iz-
dala UE Murska Sobota. p-41092

Tavčar Tomislav, Nove Trate 46, Mozir-
je, potni list št. BA 730502, izdala UE Mo-
zirje. g-41347

Tepina Alojzij, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. AA 412345, izdala UE Ljublja-
na. s-41268

Turha Robert, Krajna 42a, Tišina, potni
list št. BA 195365, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-41087

Turnšek Silvo, Starše 52, Starše, potni list
št. AA 571062, izdala UE Maribor. p-41096

Veber Karolina, Dvorakova 10, Maribor,
potni list št. BA 618557, izdano dne 10. 4.
1997 pri MZZ RS. p-41025

Vinko Zdravko, Partizanska ulica 53,
Lendava, potni list št. AA 820905, izdala
UE Lendava. p-41091

Višič Dragutin, Clevelandska 29, Ljublja-
na, potni list št. AA 62949, izdala UE Ljub-
ljana. s-41133

Volf Alojz, Stara ul. 3, Murska Sobota, ma-
loobmejno prepustnico za Avstrijo št. 8318/82,
izdala UE Murska Sobota. p-41103

Voršič Stanislav, Ilirska ul. 3, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 260855, izdala UE
Gornja Radgona. p-41093

Vunderl Rozalija, Štrukljeva 68, Maribor,
potni list št. BA 434266, izdala UE Maribor.
p-41045

Zadnikar Marjan, C. Andreja Bitenca
212, Ljubljana, potni list št. AA 936982,
izdala UE Ljubljana. s-41176

Zaman Ksenija, Smrekarjeva ulica 18,
Ljubljana, potni list št. BA 313119, izdala
UE Ljubljana. s-41333

Zupan Zdenka, Ješetova ulica 95, Kranj,
potni list št. AA 343715, izdala UE Kranj.
s-41043

Zupan Zoran, Ješetova ulica 95, Kranj,
potni list št. AA 343714, izdala UE Kranj.
s-41042

Železnik Mirko, Golo 19, Ig, potni list št.
BA 479907, izdala UE Ljubljana. s-41275

Žerjal Branislav, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, potni list št. AA 459657, izdala
UE Ljubljana. s-41063

Žerjal Ivana, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, potni list št. AA 825341, izdala
UE Ljubljana. s-41064

Žgur Jelko, Poreče 2, Podnanos, potni
list št. AA 910574, izdala UE Ajdovščina.
g-41254

Žižek Srečko, Spodnji Kamenščak 9b,
Ljutomer, potni list št. BA 307084, izdala
UE Ljutomer. p-41066

Žitko Martin, Oslavijska 1, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 318266. s-41278

Druge listine

Adam Robert, Javornik 49, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 6. razreda OŠ in konča-
ni osnovnošolski obveznosti, izdano junija
1994. g-41162

Ahmetaj Šukrije, Na Korošci 2, Ljublja-
na, spričevalo OŠ, izdal Izobraževalni cen-
ter Miklošič leta 1997. s-41189

Ajranski Stanko, Golniška c. 25, Kranj,
diplomo Poklicne kovinarske šole Kranj, iz-
dano leta 1968. g-41159

Ambrož Anton, Gujerci 17/c, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 13708, izdala UE Ptuj. g-41088

Arh Ivan, Podrečje 78, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1219351, reg. št. 24412, izdala UE Dom-
žale. s-41130

Armič Bogdan, Lemberg 20, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, št. 35953.
p-41085

Arnuš Branko, Sestrže 2, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33764, iz-
dala UE Ptuj. g-41014

Ačko Mojca, Laporje 100, Laporje, voz-
niško dovoljenje. g-41016

Badalli Ahmet, Žur, Jugoslavija, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424470036, izda-
no 5. 2. 1998. s-41355

Bajc Uroš, Cvetlična 22, Šempeter, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 29353,
izdala UE Nova Gorica. g-41004

Balentin Matjaž, Preglov trg 3, Ljubljana,
diplomo Srednje ekonomske šole Boris Ki-
drič v Ljubljani, izdana leta 1986. s-41167

Baron Zoltan, Borejci 12, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 12106. p-41014

Bartol Tina, Petkova ulica 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S192286, reg. št. 220000, izdala UE Ljub-
ljana. s-41112

Batistuta Miloš, Dijaška ul. 12, Tolmin,
vozniško dovoljenje št. S 526576, izdala
UE Tolmin. g-41329

Belak Primož-Ben, Stantetova ulica 11,
Velenje, indeks Fakultete za družbene vede
v Ljubljani, št. 13600, izdan leta 1997.
s-41187

Berce Anja, Mladinska 9, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S
001175712. g-41154

Bernard Andrej, Grabe 2, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10940.
g-41225

Bertoncelj Samo, Zbilje 7d, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841739, reg. št. 153050, izdala UE Ljub-
ljana. s-41313

Bezlaj Tomaž, Zgornje Pirniče 124a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352397, reg. št. 190188, izdala UE
Ljubljana. s-41280

Birk Matjaž, Plešičeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-41231

Bislimaj Nazmi, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424470737, izdano 6. 3. 1998.
s-41357

Blažič Natalija, Mlaka 3, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. B. g-41222

Božič Anika, Šolska ul. 15, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje. p-41084

Bobbera Igor, Vrtna pot 2, Dragomer,
Brezovica, zeleno karto št. 0481888, izda-
la Zavarovalnica Adiatic. s-41065

Bobbera Igor, Vrtna pot 2, Dragomer,
Brezovica, zavarovalno polico št. 0147815,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-41066

Bohinjc Zoran, Trboje 139, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, za šolsko
leto 1991/92. s-41102

Bokal Boštjan, Vinje 82, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096787, reg. št. 213666, izdala UE Ljub-
ljana. s-41177

Bordon Vera, Dolga Reber 35, Koper,
vozniško dovoljenje št. 7411, izdala UE Pi-
ran. g-41091

Borštnar Maja, Cesta padlih borcev 13,
Hrastnik, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije, izdano leta
1996. s-41213

Branc Marjan, Naselje L. Černeta 29,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, št. S
96420. g-41234

Brlec Matej, Tavčarjeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043716, reg. št. 172768, izdala UE Ljub-
ljana. s-41352

Brulc Jože, Cerov log 8, Šentjernej, za-
ključno spričevalo Šole za prodajalce Breži-
ce, izdano leta 1974. g-41009

Bucaj David, Emilia Driolia 8, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9000, izdala
UE Izola. g-41325

Bukovec Klemen, Ljubljanska 60, Celje,
spričevalo št. 1096. p-41030

Bukovec Roman Sašo, Bratovševa
ploščad 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. S 844427, reg.
št. 112982. s-41279

Bukovšek Mojca, Znojile 9, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1207376, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-41104

Bytyqi Hasan, Suva reka, Srbija, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424/472382, iz-
dano 21. 4. 1998. s-41321

Celarc Mihael, Cesta komandanta Sta-
neta 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 859199, izdala UE Litija.
s-41247

Cencelj Andreja, Ljubljanska 81, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16789, S 000701292, izdala UE Dom-
žale. s-41051

Cergol Laura, Ul. talcev 7, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29039.
g-41156

Cimperman Tatjana, Iška 167, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264388, reg. št. 154159. s-41190

Crnalič Nežika, Bernetičeva 4, Koper,
zaključno spričevalo šole za miličnike, Ljub-
ljana, izdano dne 25. 6. 1980 na ime Ko-
renčič Nežika. s-41045

Čanžek Branislav, Pečovje 19, Štore,
vozniško dovoljenje št. 4377. p-41050

Čančar Maja, Šemnik 12 A, Kisovec,
študentsko izkaznico, št. 12251. s-41316

Čarni-Dobovišek Darinka, Cesta v Rož-
no dolino 10, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 15316, reg. št. 75391,
izdala UE Ljubljana. s-41310

Čebron Dean, Nika Šturma 2, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34366, izdala UE Nova Gorica. g-41017

Čeganjac Voin, Prušnikova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769241, reg. št. 15560, izdala UE Ljublja-
na. s-41052
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Čerin Janez, Šmartinska cesta 211,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 542935,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-41041

Černivšek Mojca, Nove trate 10, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, št. 7348. p-41095

Čonč Gregor, Gledališki trg 3, Celje, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-673/96, VČ 96-298. g-41207

Čotar Davorin, Polska pot 8, Vrtojba,
5290 Šempeter pri G., vozniško dovolje-
nje, kat. G. p-41074

Debevec Hana, Pod lipami 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1192901, reg. št. 220408, izdala UE Ljub-
ljana. s-41037

Dobravec Brigita, Češnjica 18, Srednja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7619. g-41092

Dolgan Zdenko, Pod Primožem 29, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7168, izdala UE Postojna. g-41235

Dolinšek Milojka, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448231, reg. št. 21534. s-41103

Dražič Dejan, Prešernov trg 63, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 40329. g-41331

Drašković Ignac, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243862, reg. št. 186382, izdala UE Ljub-
ljana. s-41139

Dremelj Brigita, Dragomelj 20, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944461, reg. št. 29759, izdala UE Domža-
le. s-41354

Duler Nada, Koroška c. 22, Dravograd,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 706, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, dne 30. 5. 1996. g-41208

Dvornik Klemen, Prapreče pri Šentjer-
neju 15, Šentjernej, indeks, izdala Akade-
mija za gledališče, radio, televizijo in film,
izdano v Ljubljani leta 1996, št. 44000229.
s-41288

Emeršič Franc, Dolane 31d, Cirkulane,
delovno knjižico, reg. št. 42174. g-41201

Eva Jožef, Ragovska 33, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3456,
izdala UE Novo mesto. g-41227

Fajs Milan, Grogova 3, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6883. g-41015

Fele Blaž, Cesta talcev 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699824, reg. št. 18263, izdala UE Domža-
le. s-41172

Femec Damjan, Litijska cesta 31, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3407, izdala UE Litija. s-41173

Ferjan Aleš, Vrba 17/c, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000795464, izdala UE Jesenice. s-41233

Fetaj Hysen, Na Trgu 26, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7750, izdala
UE Mozirje. p-41004

Ficko Sonja, Zbigovci 48a, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11154,
izdala UE Gornja Radgona. g-41086

Fijačko Maksimiljan, Trg Prešernove bri-
gade 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 420564, reg. št. 30706, izda-
la UE Kranj. s-41309

Fili Irena, Brunov drevored 6, Tolmin,
vozniško dovoljenje št. S 001206002, iz-
dala UE Tolmin. g-41095

Frankovič Vinko, Dole pri Litiji 27, Dole
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. B 173117. g-41150

Furlan Ivica, Goriška c. 20, Ajdovščina,
zaključno spričevalo Trgovske šole Nova
Gorica, izdano leta 1971 na ime Matelič
Ivica. g-41077

Galuf Zdravko, T. Melive 12, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2560. p-41001

Gačnik Sašo, Ul. Proletarskih brigad 14,
Izola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, reg. št. 02/13-2801/94. g-41075

Gačnik Mateja, C. na Markovec 6/a, Ko-
per, spričevalo Gimnazije Koper, za šolsko
leto 1996/97. g-41298

Gerk Robert, Zg. Škofije 90a, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko Ljubljana, št. I/1602.
g-41296

Glavina Edi, Ul. Proletarskih brigad 16,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5731, izdala UE Izola. g-41018

Globočnik Mojca, St. Žagarja 22b, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21625. g-41326

Globočnik Tomaž, Zagorica pri Rovah 7,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29924, S 001036333, izdala UE Dom-
žale. s-41171

Gluhalič Amir, Titova 39, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1046289.
g-41097

Godec Franc, Saveljska cesta 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1137060, reg. št. 84769. s-41252

Golob Lidija, Podšmihel 22, Laško, di-
plomo U/20, izdana dne 25. 6. 1986.
p-41010

Golob Simon, Mostaniška cesta 16,
Cerkno, indeks Fakultete za matematiko in
fiziko, izdan leta 1995. s-41137

Gorenčič Štefan, Vrbljene 19, Ig, zaključ-
no spričevalo Centra strokovnih šol in oseb-
nih storitev Ljubljana. s-41101

Gorjup Nataša, Hudinja, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 32822. p-41059

Gornjak Franc, Tomšičeva 82, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BEGH,
št. 3453, izdala UE Slovenj Gradec.
g-41218

Grah Branko, Motovilci 29, Grad, voz-
niško dovoljenje št. 11703. p-41051

Grašič Ivan, Mala vas 29a, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 1803, izdala UE Ormož. g-41087

Gregorič Franci, Ljubljanska c. 5, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 464,
izdala UE Ribnica. s-41350

Gregorič Franci, Ljubljanska c. 5, Ribni-
ca, orožni list, št. 1076, izdan 12. 4. 1995.
s-41351

Grom Maja, Stara Vrhnika 43, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13780,
izdala UE Vrhnika. s-41271

Hajdinjak Karel, Lavričeva 50, Ajdovšči-
na, spričevalo o zaključnem izpitu za proda-
jalca v trgovini Trgovske šole Murska Sobo-
ta, za šolsko leto 1964/65. g-41078

Henigman Pavel, Rakitnica 25, Dolenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-41080

Hodak Milan, Dolenjska cesta 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164717, reg. št. 181596, izdala UE Ljub-
ljana. s-41224

Horvatič Oto, Mariborska c. 39, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 1115.
g-41308

Hosta Uroš, Velika Ligojna 63, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 12706, izdala UE Vrhnika. s-41272

Hotovič Vesna, Zg. Škofije 70/b, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, št. 13706.
g-41241

Hočevar Milan, Velebitska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
40686, reg. št. 181690, izdala UE Ljublja-
na. s-41182

Hržica Marija, Polzela 105c, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
453381, izdala UE Žalec. p-41007

Hren Alojzij, Špindlerjeva 54, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3912. g-41094

Hren Tatjana, Goriča vas 74a, Ribnica,
vozniško dovoljenje. g-41153

Hribar Stojan, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
687928, reg. št. 6111, izdala UE Ljublja-
na. s-41033

Iskra Sanja, Premrlova 1a, Izola, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Koper. g-41211

Jarc Miha, Staničeva ulica 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
šole, Ljubljana, izdano leta 1981. s-41141

Javernik Adolf, Sp. Jablane 34, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 10317, izdala UE Ptuj. g-41332

Jelar Andrej, Zg. Duplje 32, Duplje, let-
no vozno karto za relacijo Kranj-Duplje, iz-
dana na ime Jelar Tine. g-41149

Jerič Boštjan, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050363, reg. št. 208609, izdala UE Ljub-
ljana. s-41274

Jesenšek Dušan, Gimnazijska cesta
št. 17, Trbovlje, spričevala 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Trbov-
ljah, izdana leta 1973 do 1976. s-41180

Jezovšek Helena, Krajnčica 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8797,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-41019

Kaiser Gregor, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 148235,
S 13759, izdala UE Ljubljana. s-41060

Kantarevič Muharem, Podzvizd, Velika
Kladuša, diplomo Poklicne šole Ivana Kav-
čiča, izdana leta 1980. s-41050

Karba Franc, Založnikova ulica 18, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 887836, reg. št. 84623, izdala UE Ljub-
ljana. s-41244

Kastelic Marko, Zagorica 12, Videm Do-
bre polje, zavarovalno polico,
št. 040265412, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-41107

Kastelic Mitja, Petrovičeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391113, reg. št. 190392, izdala UE Ljub-
ljana. s-41038

Katern Palibor, Planina 198, Planina, za-
varovalno polico in kupone AO 0474045,
izdala Zavarovalnica Adriatic, PE Postojna.
g-41073
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Kermelj Tomaž, Spodnje Pirniče 19,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482470, reg. št. 194392. s-41164

Kitić Dejan, Župančičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013873, reg. št. 201789, izdala UE Ljub-
ljana. s-41300

Kladnik Saša, Loke 35, Ljubno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7651. p-41024

Klemenčič Albin, Šebrelje 29/b, Cerk-
no, vozniško dovoljenje. p-41061

Kneževič Damjana, Na jasi 6, Tržič, me-
sečno karto za relacijo Bistrica-Kranj.
g-41290

Kobal Mojca, Puhova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193007, reg. št. 220490. s-41049

Kocjančič Tom, Markova 46, Koper, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Koper. g-41098

Kocman Aleš, Trg borcev NOB 17, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6563, izdala UE Hrastnik.
g-41307

Kodelja Andrej, Obala 117, Portorož, za-
varovalno polico št. AO 0506527. g-41205

Kodrič Andrejka, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 652409, reg. št. 95408, izdala UE
Ljubljana. s-41082

Kodrič Ivan, Bukovci 146, Markovci, de-
lovno knjižico, reg. št. 30544. g-41200

Kohek Ignac, Sečovlje 45, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 701, iz-
dala UE Piran. g-41089

Kolmančič Janez, Cesta v Šmartno 21,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za varno delo s
traktorjem, izdala Agroživilska šola Ljubljana
leta 1992. s-41258

Kolmančič Rok, Cesta v Šmartno 21,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za varno delo s
traktorjem, izdala Agroživilska šola Ljublja-
na, leta 1994. s-41259

Koprnik Igor, Ljubljanska 25, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCHG, št. 21217.
p-41022

Korelič Mirjan, Dekani 182, Dekani, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4336/96. g-41294

Kostadinovič Darja, Žagarjeva 7, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne go-
stinske šole Milana Majcna, št. 43, izdano
dne 29. 6. 1979 v Ljubljani, na ime Ga-
bršček Darja. g-41210

Kotnik Marjan, Ravne 193, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. B. g-41197

Kovač Venčeslav, Grad 105, Grad, voz-
niško dovoljenje št. 19978. p-41075

Kovačevič Marjan, Šišenska cesta 15,
Ljubljana, izkaznico - potrdilo o izpitu za
reševalca iz vode, reg. št. 72. s-41261

Kovačevič Tessenyi Irena, Plevančeva
ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 388340, reg. št. 60737.
s-41317

Košarić Dragoslav, Ul. Vide Janežičeve
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586092, reg. št. 44714, izdala UE
Ljubljana. s-41134

Košorok Petra, Grampovčanova ulica 5,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete, izdan
leta 1997. s-41267

Koštomaj, Ruše 3b, Petrovče, vozniško
dovoljenje. p-41016

Kržan Marko, Reteče 124, Škofja Loka,
spričevalo OŠ Cvetko Golar v Škofji Loki, za
šolsko leto 1990/91. s-41115

Kržišnik Mateja, Reteče 74, Škofja Lo-
ka, Alpetourovo vozovnico, št. 401240.
g-41291

Kržič Matej, Mavsarjeva cesta 19, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1104001, reg. št. 213140, izdala UE
Ljubljana. s-41136

Krajnc Martina, Kogojeva 1, Lucija, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1902,
izdala UE Piran. g-41021

Krajzler Vesna, Ulica Bratov Učakar 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596782, reg. št. 196322, izdala UE
Ljubljana. s-41270

Kralj Karmen, Kidričeva 46, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 558154.
p-41063

Kralj Tomislav, Sela 3, Dragatuš, spriče-
valo Hotelske šole, za leto 1975. g-41217

Kramberger Darja, Trnovski vrh 51, De-
strnik, delovno knjižico, reg. št. 44703, iz-
dano v Ptuju. g-41287

Krašovec Boštjan, Ul. V. prekomorske
brigade 9/a, Celje, spričevalo 8. razreda-
OŠ, št. 2/95. g-41079

Krdžić Saša, Mokrška ulica 60c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
930358, reg. št. 135574, izdala UE Ljub-
ljana. s-41003

Kreft Damijan, Sovjak 28, Sv. Jurij, voz-
niško dovoljenje, št. 13320, izdala UE Gor-
nja Radgona. g-41336

Krese Robert, Brajnikova ulica 42, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 567393 in
št. 583555, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-41110

Kresnik Jaroslav, Misl. Dobrava 40a,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12097, izdala UE Slovenj Gradec.
g-41083

Kristof Zvinka, Draga pri Šentrupertu 32,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 564343, reg. št. 5111. s-41166

Kukovica Slavko, Ul. solidarnosti 4, Liti-
ja, delovno knjižico. s-41232

Kump Brane, Vaška cesta 16, Uršna se-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 1960. g-41152

Kurent Vinko, Spodnja Besnica 69a,
Zgornja Besnica, Alpetourovo vozovnico
št. 470531. g-41206

Kurmanšek Taras, Zadrečka c. 15, Na-
zarje, delovno knjižico, reg. št. 0118165,
ser. št. 11945, izdala SO Mozirje, z dne
16. 5. 1988. p-41100

Kurnik Mateja, Žižki 71, Črenšovci, za-
varovalno polico št. 0324568, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic d.d., Koper.
p-41053

Kuzmički Božo, Pečje 13a, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4310.
p-41082

Lainšček Štefan, Suhi vrh 32, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 29236. p-41080

Lamovšek Stanislav, Jezerska c. 77,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272404, reg. št. 4731. g-41319

Lampe Stojan, Višnje 4, Col, vozniško
dovoljenje, št. S 1203898. g-41328

Lazić Nenad, Marije Borštnikove 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Železniška elektrokovinarska šola v Ljublja-
ni leta 1975. s-41056

Leban Dejan, Brod 22, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 20754. g-41327

Lihteneger Tomaž, Savska c. 18, Moj-
strana, spričevalo o zaključeni srednji šoli.
g-41010

Likavec Friderik, Kamnogoriška cesta
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 445319, reg. št. 107837,
izdala UE Ljubljana. s-41114

Ličer Dušanka, Sečovlje 100, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, št. 9431. g-41337

Ložar Franc, Študljanska 84, Domžale,
vozniško dovoljenje št. 16171. g-41306

Lorbek Nella, Kamniška 17, Preserje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljen v
UL RS, št. 66/96. s-41315

Lorenčič Jasna, Pušča 47/a, Černelav-
ci, Murska Sobota, delovno knjižico
št. 0260246, izdana dne 10. 3. 1994.
p-41041

Lovrenčič Janja, Mesesnelova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244394, reg. št. 57440, izdala UE
Ljubljana. s-41353

Luzar Nežka, Tuga Vidmarja 8, Kranj,
preklicuje osebno izkaznico. g-41285

Magajna Marija, Dilce 38, Postojna, voz-
niško dovoljenje št. 2972. p-41027

Mahić Jasna, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za trgovsko dejav-
nost, izdan leta 1996. s-41339

Majcen Janez, Šentrupert 114, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9161, S 000519540, izdala UE Treb-
nje. s-41170

Malešič Andrej, Ižanska c. 277/b, Ig,
vpisni list za čoln, KP 3443. g-41292

Marinko Nataša, Snebrska cesta 128,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 218469, S 1165675, izdala UE Ljublja-
na. s-41058

Markovič Goran, Prežihova 15, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu po programu
trgovec Gimnazije in ekonomske srednje šo-
le Brežice, izdano junija 1997 leta. g-41340

Martinčič Igor, Sotelsko 8, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 14508. p-41111

Matuš Dušan, Colnarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096162, reg. št. 181978, izdala UE Ljub-
ljana. s-41283

Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Kočevje,
dve bilateralni italijanski dovolilnici,
št. 14770 in 14771, izdalo Ministrstvo za
promet in zveze. s-41108

Mavri Tatjana, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-41084

Maček Berta, Panonska 54, Rakičan,
vozniško dovoljenje, št. 31348. p-41013

Meglič Jana, Medvedova 23, Kamnik,
delovno knjižico. s-41006

Melon Vladimir, Kvedrova 2, Koper, za-
varovalno polico AO 00578925, izdala Za-
varovalnica Adriatic, dne 11. 1. 1998.
g-41145

Merc Jožef, Belavšek 37, Zg. Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40542, izdala UE Ptuj. g-41093
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Mergole Mitja, Zadobrovška 33, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, za poklic avtomehanik, iz-
dana leta 1989. s-41048

Merhar Vinko, Prigorica 3, Dolenja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-41081

Mihelić Ivan, Rutarjeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412976, reg. št. 41225, izdala UE Ljublja-
na. s-41324

Mihovec Anica, Gustinčičeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 685336, reg. št. 65712, izdala UE
Ljubljana. s-41314

Milač Miloš, Zgornje Pirniče 5, Medvo-
de, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole, program trgovska akademija, iz-
dano leta 1996. s-41238

Milič Momčilo, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245539, reg. št. 104673.. št. s-41106

Miljavec Aljoša, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-41229

Miljković Verica, Poštna ulica 5, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3226, izdala UE Vrhnika. s-41023

Milojević Dejan, Rodetova c. 5, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17888, izdala UE Grosuplje. g-41243

Mislej Mitja, Ložice 1a, Podnanos, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831702,
izdala UE Ajdovščina. s-41361

Mizerit Leja, C. Jaka Platiše 5, Kranj,
maturitetno spričevalo. s-41215

Mlakar Janez, Trg na stavbah 1, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
trotehniko in računalništvo, Vegova 4 Ljub-
ljana, izdano leta 1997. s-41109

Mlakar Janja, Črešnjevci 44, Gornja Rad-
gona, študentsko izkaznico št. 31950281.
s-41246

Modic Marija, Dol. vas 52, Cerknica,
zavarovalno polico AO 0424002, izdala Za-
varovalnica Adriatic, d.d., PE Postojna.
g-41286

Mole Peter, V Kokovšek 67, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1038/9-85. s-41358

Moljk Sašo, Prvih borcev 46, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 16406. p-41078

Moračanin Miomir, Černetova ulica 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 1065685, reg. št. 123536, izda-
la UE Ljubljana. s-41116

Mozetič Dušan, Zidanškova ulica 7,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH,št. S 325824, reg. št. 3388, iz-
dala UE Cerknica. s-41142

Močnik Marko, Nušičeva 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 29649.
p-41055

Močnik Marta, Ul. Ivana Hribarja 31, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066346, reg. št. 41693, izdala UE Kranj.
s-41188

Močnik Uroš, Bukovica pri Vodicah 35
B, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1138910, reg. št. 210982. s-41251

Mrak Marjan, Koritnica 60, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje št. S 794464,
izdala UE Tolmin. g-41096

Muc Jože, Strma c. 1, Zreče, vozniško
dovoljenje št. 13140. p-41036

Munič Andrej, Rajec 10, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. p-41028

Muzga Patricia, Podham 2, Zgornje Gor-
je, letno avtobusno vozovnico, št. 485107,
za leto 1997/98. g-41148

Nabernik Ferk Sonja, Dobja vas 159,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 4030, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-41219

Naglič Roman, Prebačevo 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806008,
reg. št. 29136, izdala UE Kranj. s-41237

Nerad Branimir, Lipovci 248, Beltinci,
delovno knjižico. p-41058

Niedorfer Martin, Opekarniška 11a, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10127, izdala UE Ormož. g-41226

Novak Boštjan, Videm 48/a, Videm/Do-
bre polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19037, izdala UE Grosuplje. s-41028

Novak Janez, Škrile 2, Dolenjske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 19347,
izdala Občina Novo mesto. s-41046

Novak Ksenija, Dunajska 391, Ljublja-
na, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
frizerske šole, izdana leta 1995, 1996 in
1997. s-41248

Novak Nataša, Loče 4, Šmartno v Rožni
dolini, zaključno spričevalo. p-41110

Novak Stanislav, Petričeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 263877, reg. št. 20589. s-41104a

Oblak Luka, Gospodinjska ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljublja-
ni, izdano leta 1997. s-41185

Obrenič Zorica, Šolska ulica 13, Dole-
nja vas, diplomo št. I/TK/99/86, izdana
dne 25. 6. 1986. g-41297

Ojkić Svetlana, Bezje 2, Kranjska Gora,
delovno knjižico. g-41144

Opeka France, Dolenja vas 57, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 9163, izdala UE Cerknica. g-41221

Oprešnik Tomaž, Čopova 7, Celje, spri-
čevalo za šolsko leto 1996/97. p-41015

Pajk Miroslav, Poklek 14, Blanca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9386.
p-41064

Pajtler Franc, Anže 16, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 8567. p-41017

Pavlovič Feliks, Reška ulica 33, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 00101014058,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-41193

Peterlin Aleš, Sela 24, Dolenjske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36223, izdala UE Novo mesto. g-41013

Petkovšek Sonja, Ob potoku 11, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9161,
izdala UE Vrhnika. s-41138

Petrič Andrej, Kozinova c. 5, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano dne
27. 6. 1984. s-41181

Pečenik Janko, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444990, reg. št. 38628, izdala UE Ljublja-
na. s-41245

Pečnik Sonja, Potok 19, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8776, izda-
la UE Mozirje. p-41023

Pintar Franc, Rečiška 22a, Bled, preklic
preklica vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 39/98, g-39281.
p-41114

Piškur Neža, Ulica Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892504, reg. št. 50552, izdala UE
Ljubljana. s-41025

Planinšek Matjaž, Škapinova 1, Celje,
vozniško dovoljenje št. 42252. p-41062

Plešnar Urša, Rožna dolina c. VII/28,
Ljubljana, zaključno spričevalo OŠ Vič, iz-
dano leta 1994. s-41312

Plut Renata, Radovica 72, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3913, izda-
la RNZ Metlika. g-41011

Podboj Martin, Kolodvorska 6, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13420,
izdala UE Postojna. g-41322

Podboj Matjaž, Kolodvorska 6, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12322,
izdala UE Postojna. s-41323

Podbreznik Gašper, Nova vas 8/b, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 11475. p-41009

Podbreznik Gašper, Nova vas 8b, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje
št. 11475. p-41012

Podobnik Mirjam, Kvedrova cesta 4b,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1984. s-41105

Podobnikar Rudi, Horjulska cesta 130,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 969601, reg. št. 170726, izdala UE Ljub-
ljana. s-41040

Podstudenšek Marjan, Kajuhova ulica
28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu 3. letnika Centra strokovnih šol Ljubljana,
Poklicne avtomehaniške šole, izdano dne
24. 6. 1980. s-41191

Pogorelc Franc, Zg. Škofije 50/c, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF,
št. 3252, izdala UE Koper. g-41099

Polajžer Denis, Arja vas 48, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001170947, izdala UE Žalec. p-41113

Polutnik Petra, Ljubljanska 64, Celje,
spričevalo št. 1112. p-41029

Porenta Darja, Begunjska ulica 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S637440, reg. št. 30610, izdala UE Kranj.
s-41343

Potočnik Bernarda, Linhartova 5, Vir,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21288, S 000758522, izdala UE Dom-
žale. s-41061

Poznič Cvetka, Zagorje 41, Lesično, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Celju, izdano dne 27. 6. 1984. g-41160

Praznik Marijan, Vuhred 174, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 4931, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-41088

Pregelj Leon, Podutiška 19 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38856.
s-41062

Prešeren Anton, Nova vas 12, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25349.
g-41320

Pustotnik Jakob, Hrvatski trg 2, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol, poklic avtomehanik, izdano leta 1967.
s-41055
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Pučnik Ana, Perovec 2, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9180. p-41008

Rakaj Besim, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424470030,
izdano 5. 2. 1998. s-41356

Rakef Vesna, Golčajska ulica 6, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001068913, reg. št. 31075, izdala UE
Domžale. s-41071

Rakon Dragica, Stritarjeva 6, Koper, za-
varovalno polico AO0586692, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-41146

Rakušček Marko, Markova ulica 12, Ko-
barid, delovno knjižico. s-41024

Ratej Barbara, Ločje 2, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 42688. p-41083

Razlag Andreja, 5. prekomorske 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdana septembra 1997. g-41158

Rešković Laslo, Smrtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61996, reg. št. 8152, izdala UE Ljubljana.
s-41030

Rešković Laslo, Smrtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico obveznega zava-
rovanja št. 0010114001, izdala Zavaroval-
nica Slovenica. s-41031

Romih Aleš, Cesta Kozj. odreda 4, Što-
re, vozniško dovoljenje št. 44878.
p-41049

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137067, reg. št. 82018, izdala UE Ljub-
ljana. s-41027

Sabadin Karmen, Gažon 25/a, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. g-41161

Safran Teodor, Ulica Silve Breznik 2, Ru-
še, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-649/71. s-41349

Salijevi Bahtija, Goriška 1, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 41898. p-41031

Sarjaš Beno, Zelena ul. 1, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 34353.
p-41081

Schaborla Marjan, Ljubljanska cesta 33,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19567, izdala UE Grosuplje. s-41067

Semenič Dušan, Podnanos 2, Podna-
nos, delovno knjižico, št. 6822, izdano
14. 2.1969 v Ajdovščini. g-41202

Semenič Magda, Manče 3, Vipava, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Nova Gorica za šolsko leto 1977/78.
g-41076

Semenič Milan, Precetinci 12, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9442, izdala ONZ Ljutomer. p-41102

Sešlar Dejan, Podlipovica 31, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5975,
izdala SO Zagorje ob Savi. p-41073

Sirk Sonja, Na Postajo 25, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17334, iz-
dala UE Ptuj. g-41155

Skerbinek Matjaž, Pod Debnim vrhom
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 177544, S 970116, izdala UE
Ljubljana. s-41068

Skledar Goran, Starše 66/a, Starše,
spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj, za
šolsko leto 1996/97. g-41216

Skubin Igor, Predoslje 25a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 271436,
reg. št. 31955. g-41239

Smolej Ignac, Brezje pri Tržiču 5, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6108.
g-41330

Smolič Boštjan, Dol. Nemška vas 57,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
991942, reg. št. 9821, izdala UE Trebnje.
s-41002

Smuk Mateja, Goričane 29B, Medvode,
potrdilo o opravljanju del in nalog servirke,
potrdilo o opravljanju del in nalog kuharja.
g-41295

Softić Jasmina, Cesta Španskih borcev
41c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1215534, reg. št. 222363.
s-41168

Sonjak Valentin, Dolga brda 34, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14309, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-41085

Sotlar Blaž, Pšatnik 20, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043673,
reg. št. 180121, izdala UE Ljubljana.
s-41289

Starašinič Gregor, Drašiči 18, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4269,
izdala RNZ Metlika. g-41012

Stele Irena, Podboršt 8, Komenda, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole v Kamni-
ku. g-41007

Stojanovič Miladinka, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 38360. s-41341

Strgar Uroš, Trpinčeva 67, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39209.
s-41264

Strmecki Matej, Ulica Bratov Učakar 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1009914, reg. št. 141929, izdala UE
Ljubljana. s-41335

Strmljan Marija, Ulica OF 11, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758667,
reg. št. 12378, izdala UE Domžale.
s-41269

Strmšek Roman, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 184448, S 1134296, izdala UE Ljublja-
na. s-41057

Studen Andrej, Breg ob Bistrici, Križe,
vozniško dovoljenje št. 9353. p-41060

Šercer Dušan, Rožna ulica 31, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Srednje elektrotehniške šole Ljubljana,
smer šibki tok, izdano 29. 8. 1985.
s-41175

Šink Pavel, Cešnjevek 9, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 639588,
reg. št. 30007. g-41157

Širca Katja, Frarančan 3a, Pobegi, in-
deks. g-41299

Škrabar Rado, Zalog 81, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. S 85714, reg. št. 24698, izdala UE
Kranj. g-41022

Šorli Majda, Kneža 43, Most na Soči,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske
šole Nova Gorica, zap. št. 318-76/9, dne
24. 9. 1976. g-41209

Špes Franc, Titova 92, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20208.
g-41334

Štefanič Katarina, Čevljarska 18, Jarše,
Domžale, vpisni list za čoln,
št. 0103-354/1-1993, izdan v Izoli dne
11. 6. 1993. g-41293

Štelcar Damjan, C. zmage 92, Maribor,
spričevalo OŠ France Prešeren v Mariboru.
g-41212

Štros Davorin, Okrogarjeva 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 17342.
p-41056

Štrukelj Katarina-Barbara, Magajnova uli-
ca 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 926797, reg. št. 175890, izda-
la UE Ljubljana. s-41260

Štumberger Borut, Cirkulane 41, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18666, izdala UE Ptuj. g-41220

Štupnikar Dane, Godešič 92a, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23709, izdala UE Škofja Loka. s-41151

Šturm Aleš, Postojnska 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16839.
g-41020

Šumić Sanela, Alietova 12, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10005, iz-
dala UE Izola. g-41236

Taljat Primož, Most na Soči št. 24/b,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št.
S694756, izdala UE Tolmin. p-41101

Tanko Ciril, Nova vas 65, Nova vas, za-
varovalno polico št. AO 8873199, izdala
Zavarovalnica Triglav d.d. g-41204

Tominc Kristina, Podkraj 65, Col, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 784353,
izdano dne 2. 11. 1994. g-41090

Tomić Michel, Ramovševa ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 511064, izdala
Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
s.41199

Tomič Peter, Milčinskega 1, Celje, izkaz
o učnem uspehu. p-41034

Toškan Zdravko, Dekani 220, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. AB. g-41223

Trdina Polonca, Strmov 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643204,
reg. št. 37382, izdala UE Kranj. g-41019

Trček Andreja, Orlova ulica 15a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193135, reg. št. 220587, izdala UE Ljub-
ljana. s-41281

Turk Majda, Pehačkova 4, Logatec, in-
deks Pedagoške šole v Kopru. s-41140

Turnšek Milena, Male Rodne 33, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje
št. 12503. p-41033

Tušar Domen, Planina 1, Kranj, delovno
knjižico. g-41005

Uršič Boštjan, Partizanska c. 29, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok in osebnih storitev, izdano
leta 1990. s-41192

Vašcer Roman, Maistrova 2, Brežice,
vozniško dovoljenje. p-41057

Vehovar Robert, Videž 38, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21126. g-41228

Velikalije Aleš, Krka 56, Novo mesto,
zavarovalno polico št. 321418, izdala Za-
varovalnica Tilia. g-41147

Velikonja Ivan, Predmeja 104, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
6900896, izdala UE Ajdovščina. g-41174
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Veljkovič Vladimir, C. 4. julija 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 16544.
p-41079

Velkarvrh Peter, Horjul 140, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
844918, reg. št. 93953, izdala UE Ljub-
ljana. s-41257

Verlič Aleksander, Goričane 9, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190349, reg. št. 219651, izdala UE Ljub-
ljana. s-41184

Virag Marko, Na Kamni 5, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 35361. p-41020

Vister Nina, C. Tavčarja 4, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico št. 18451. p-41054

Vodovnik Jelka, Podborje 8/a, Velenje,
kupone zavarovalne police, št. 1162926,
izdala Zavarovalnica Maribor. p-41072

Volovšek Irena, Ruska ulica 3, Ljubljana,
zaključno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1997. s-41072

Vrbančič Mirko, Negova 84, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. p-41117

Vrbinc Janez, Peruzzijeva ulica 101A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 42243, reg. št. 759. s-41026

Vrečko Urška, Pešnica 19, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8208, izda-
la UE Šentjur pri Celju. p-41099

Vrtačič Simona, Ulica Fortunata Bergan-
ta 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16329, izdala UE Kamnik.
s-41113

Vucej Andrej, Draža vas 36, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,

št. 12952, izdala UE Slovenske Konjice.
p-41109

Vuga Andrej, Laze 19, Vrtojba, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-41338

Vujić Ćelić Ljubica, Spodnja Besnica 51,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 807453, reg. št. 22794, izdala
UE Kranj. s-41127

Vujić Ćelić Ljubica, Spodnja Besnica 51,
Zgornja Besnica, delovno knjižico. s-41128

Wolf Robin, Razdrto 47, Hruševje, voz-
niško dovoljenje. p-41035

Zajc Marjan, Dolenje Skopice 9/a, Krš-
ka vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 34983. g-41044

Zajc Nataša, Ribče 35, Kresnice, potrdi-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 1994.
s-41262

Zakrajšek Uroš, Velike Lašče 8, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
482786, reg. št. 194599. s-41277

Zaplotnik Tina, Matajčeva 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141095, reg. št. 47672, izdala UE Kranj.
g-41311

Zidanšek Jožef, Suhadol 9, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7201.
p-41098

Zupan Sabina, Planinska cesta 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042706, reg. št. 207147, izdala UE Ljub-
ljana. s-41240

Žagar Dušan, Strunjan 39, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10144 in

inštruktorsko dovoljenje, kat. B, št. 36, iz-
dala UE Piran. g-41100

Ždralić Midhat, Čehiči, Tržačka Raštela,
spričevalo Srednje gradbene šole v Ljublja-
ni, 346, izdano leta 1983. s-41253

Železnik Mirko, Golo 19, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214119, reg.
št. 161294, izdala UE Ljubljana. s-41276

Žgur Jelko, Poreče 2, Podnanos, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 579587.
g-41230

Žižek Janez, Ižakovci št. 142, Beltinci,
zaključno spričevalo Šole za miličnike v
Ljubljani, št. 111.352/22-23/92, izdano
dne 19. 2. 1992. g-41008

Žibert Rudolf, Novo Polje, Cesta XI/20D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012529, reg. št. 172206, izdala UE
Ljubljana. s-41214

Žlebnik Tomaž, Moškričeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889585, reg. št. 2371, izdala UE Ljublja-
na. s-41318

Žmuc Jože, Vrbičje 5a, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16676, iz-
dala UE Grosuplje. s-41070

Žnidarič Marija, Rimska pl. 14, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4003, izda-
la UE Ptuj. p-41076

Žnidarčič Tadej, Jakšičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262974, reg. št. 186580, izdala UE Ljub-
ljana. s-41194

Žohar Milan, Ivenca 27, Vojnik, vozniško
dovoljenje št. 35628. p-41011
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Ponovno v zalogi!

V Zbirki predpisi je založba ČZ Uradni list ponovno izdala zelo iskane knjige:

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH, PLAČAH, ZAPOSLOVANJU
IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Knjiga vključuje tudi vse nove predpise na omenjenih področjih, ki so bili v uradnem listu objavljeni
letos!
Cena 3150 SIT 10453

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
V zakonskem besedilu so upoštevane ustavne odločbe.
Cena 3150 SIT 10454

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Cena 1155 SIT 10452

CIVILNI POSTOPKI
Zakon o pravdnem postopku · Zakon o izvršilnem postopku · Zakon o nepravdnem postopku
Cena 2730 SIT 10455

ZAKON O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH s stvarnim kazalom
Cena 2835 SIT 10456

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Cena 1680 SIT 10451

Naročite po faksu: 125 14 18

Naročene knjige mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

S tem nepreklicno naročam

Št. knjige Naslov knjige Štev. izvodov

10453 Predpisi o delovnih razmerjih, plačah, zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti

10454 Zakon o kazenskem postopku
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom

10452 Ustava Republike Slovenije
10455 Civilni postopki
10456 Zakon o obligacijskih razmerjih

s stvarnim kazalom

10451 Zakon o varnosti cestnega prometa
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