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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Št. 756-180/96 Ob-3942
Miroslava Vizjak, stalno prebivališče:

Šmarje pri Jelšah, Ješovec 1a, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-180/96 z dne 16. 6. 1998, imenova-
na za sodnega tolmača za nemški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-59/97 Ob-3943
Breda Mastnak Groth, stalno prebivali-

šče: Ljubljana, Pražakova 6, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št. 756-59/97
z dne 16. 6. 1998, imenovana za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-33/97 Ob-3944
Sara Komavec, stalno prebivališče: No-

va Gorica, Gregorčičeva 13, je bila z od-
ločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-33/97 z dne 16. 6. 1998, imenova-
na za sodnega tolmača za italijanski jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.

Št. 756-19/97 Ob-3945
Aleš Mustar, stalno prebivališče:

Ljubljana, Galjevica 25, je bil z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-19/97 z
dne 16. 12. 1997, imenovan za sodnega
tolmača za romunski jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-49/97 Ob-3946

Maja Meh, stalno prebivališče: Ljublja-
na, Mivka 16, je bila z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 756-49/97 z dne 16. 6.
1998, imenovana za sodnega tolmača za
francoski jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Register
političnih organizacij

Razglasi in objave

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 0016/12-028/11-98 Ob-4076
Istrski demokratski zbor – Dieta

democratica Istriana, s kratico stranke
IDZ – DDI, je vpisan v register političnih
strank dne 16. 6. 1998 pod zap. št. 38.

Sodni register

KOPER

Rg-205308
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00219 z
dne 26. 5. 1998 pri subjektu vpisa POLI-
TRADE, d.o.o., Koper, špedicija, trans-
port in trgovina, sedež: Vanganelska 16,
6000 Koper, pod št. vložka 1/04049/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
spremembo družbenikov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5742838
Ustanovitelji: Perrone Nevio, izstop 6. 2.

1995, Usenik Franc, Ljubljana, Dolenjska
cesta 19, vložek 782.500 SIT in Dolinar
Žarko, Ankaran, Vlahovičeva ul. 21, vložek
782.500 SIT, vstopila 6. 2. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Per-
rone Nevio, razrešen 6. 2. 1995, direktor
Usenik Franc, Ljubljana, Dolenjska cesta
19, imenovan 6. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, direktor Dolinar Žarko, Anka-
ran, Vlahovičeva ul. 21, imenovan 6. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi 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 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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;
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; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

LJUBLJANA

Rg-100060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02791 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ZARJA – KOVIS, kovinska proizvod-
nja, inženiring in steklarstvo, d.d., Kam-
nik, sedež: Molkova pot 5, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/13239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala, naziv zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5521483
Firma: ZARJA KOVIS, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: ZARJA KOVIS, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 45,535.000 SIT
Ustanovitelji: ZARJA, montaža-elektroni-

ka-inženiring, d.d., Kamnik, izstopila 12. 1.
1996; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, vložil 4,533.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 4,553.000 SIT, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova ul. 28, vložil 13,206.000 SIT, Hribar
Ivan, Laze v Tuhinju, Šmartno 35, vložil
6,400.000 SIT, Zupan Anton, Mengeš, Pre-
šernova 41, vložil 2,776.000 SIT, Sovinšek
Irena, Kamnik, Vrhpolje 175, vložila
1,215.000 SIT, Hribar Branko, Kamnik,
Srednja vas 14, vložil 902.000 SIT, Dokl
Marjan, Kamnik, Cankarjeva 29, vložil
879.000 SIT, Sušnik Janez, Kamnik, Klavi-
čeva 2, vložil 879.000 SIT, Tomec Pavla,
Stahovica, Brezje 3, vložila 866.000 SIT,
Slatnar Vladislav, Kamnik, Novi trg 40a, vlo-
žil 761.000 SIT, Golob Janez, Kamnik, Nev-
lje 24a, vložil 587.000 SIT, Homar Mirko,
Kamnik, Tunjiška c. 3, vložil 541.000 SIT,
Klemenc Anton, Kamnik, Perovo 6, vložil
541.000 SIT, Erdani Janez, Kamnik, Olše-
vek 9, vložil 496.000 SIT, Novak Janez,
Laze v Tuhinju, Zg. Tuhinj 41, vložil 496.000
SIT, Korošec Damijan, Kamnik, Bakovniška
13, vložil 423.000 SIT, Kunilo Marjan, Dom-
žale, Matija Tomca 4, vložil 416.000 SIT,
Jenko Stanislav, Komenda, Gora 27, vložil
361.000 SIT, Hribar Antonija, Kamnik,
Srednja vas 14, vložila 361.000 SIT, Gradi-
šek Miro, Stahovica 32, vložil 315.000 SIT,
Podjed Slavko, Stahovica, Godič 58, vložil
315.000 SIT, Krivec Janez, Stahovica, Stol-
nik 5, vložil 270.000 SIT, Prestotnik Franc,
Kamnik, Znojile 4, vložil 270.000 SIT, Pirc
Jože, Stahovica, Podstudenec 3, vložil
270.000 SIT, Plevel Bojan, Stahovica, Kr-

šič 4, vložil 270.000 SIT, Romšak Miran,
Stahovica, Podstudenec 1, vložil 270.000
SIT, Tomec Silvo, Stahovica, Brezje 3, vlo-
žil 270.000 SIT, Hribar Jožica, Laze v Tuhi-
nju, Šmartno 35, vložila 270.000 SIT, Re-
snik Marjan, Kamnik, Žubejeva 4, vložil
225.000 SIT, Šimenc Franc, Kamnik, Tu-
njiška Mlaka 3, vložil 225.000 SIT, Pančur
Jernej, Stahovica, Gozd 27, vložil 225.000
SIT, Zupan Mihaela, Mengeš, Prešernova
41, vložila 157.000 SIT, Žlebnik Marija,
Šmartno ob Dreti, Rovt pod Menino 1, vloži-
la 107.000 SIT, Močnik Jože, Laze v Tuhi-
nju, Sidol 3, vložil 90.000 SIT, Homar Mar-
ko, Kamnik, Tunjiška c. 3, vložil 90.000
SIT, Klemenc Dušan, Kamnik, Perovo 6,
vložil 90.000 SIT, Klemenc Rok, Kamnik,
Perovo 6, vložil 90.000 SIT, Klemenc Ma-
tej, Kamnik, Perovo 6, vložil 90.000 SIT,
Podjed Iztok, Stahovica, Godič 58, vložil
90.000 SIT, Slatnar Jernej, Kamnik, Novi
trg 40a, vložil 90.000 SIT, Tomec Uroš,
Stahovica, Brezje 3, vložil 90.000 SIT, To-
mec Katja, Stahovica, Brezje 3, vložila
90.000 SIT, in Sušnik Aleš, Kamnik, Klavči-
čeva 2, vložil 54.000 SIT – vstopili 12. 1.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-
bar Ivan, razrešen 12. 4. 1996 kot direktor
in imenovan za direktorja začasne uprave,
ki opravlja funkcijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 402 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;

4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
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; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 900 Stori-
tve javne higiene; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00637/00722-1996/AK.

Rg-100134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03088 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa IMOBILIA, podjetje za svetovanje,
organiziranje in opravljanje drugih stori-
tev pri prometu z nepremičninami,
d.o.o., Nazorjeva 12, Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10792/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540887
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
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sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi 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 predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-100175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/00636 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MINERAL, Podjetje za pridobiva-
nje, predelavo in montažo naravnega
kamna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška c. 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00259/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

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

rektor Čuk Anton, razrešen 4. 4. 1996; za-
stopnica Gosar-Gale Marija, Ljubljana, Jam-
nikarjeva 53, imenovana 1. 2. 1996, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-100236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03331 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28167/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952638
Firma: ECO-EL KOKOL IN

DRUŽABNIK, družba za svetovanje, in-
ženiring in inštalacije, d.n.o., Logatec

Skrajšana firma: ECO-EL KOKOL IN
DRUŽABNIK, d.n.o., Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1370 Logatec, Žibrše št. 7
Ustanovitelja: Kokol Janez in Kokol Ma-

tej, oba iz Ljubljane, Pod hrasti 23, vstopila
12. 6. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kokol Matej, imenovan 12. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-100240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03342 z dne 19. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/14275/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5570484002
Firma: ELNOT, proizvodnja, montaža

in trgovina, Ljubljana, d.o.o., Podružni-
ca Logatec

Skrajšana firma: ELNOT, Ljubljana,
d.o.o., Podružnica Logatec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška 87b
Ustanovitelj: ELMOT, proizvodnja, mon-

taža in trgovina Logatec, Logatec, Tržaška
87b, vstop 18. 6. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Jožef, Logatec, Zelena pot
14, imenovan 18. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.



Stran 4740 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-100335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03569 7 dne 13. 9. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28347/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953049
Firma: COMNET GLOBAL, zastopanje

in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: COMNET GLOBAL,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg revoluci-
je 3

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škrabec Janez, Ribnica,

Hrovača 62, vložil 1,000.000 SIT, in Čup-
kovič-Skender Miran, Kočevje, Trg zbora
odposlancev 12-18, vložil 500.000 SIT –
vstopila 13. 6. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čupkovič-Skender Miran, imenovan
13. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
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; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-100564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03620 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu
vpisa HOLLYWOOD, Podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Marice Ko-
vačeve ulica 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23060/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5817218
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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-
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njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51310 Trgovi-
na 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51650 Trgovina na de-
belo 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
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 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); 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge

športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-100565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/02771 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MANI, podjetje za posredovanje,
d.o.o., Maroltova 9, Ljubljana, sedež: Ma-
roltova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5440475
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1996: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi 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 predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve 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 po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
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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.

Rg-100711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05094 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa BLACK STAR, podjetje za oblikova-
nje nakita, disain in marketing, sedež:
Pod vrbami 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07148/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5956510
Firma: BLACK STAR, podjetje za obli-

kovanje nakita, dizajn in marketing,
d.o.o.

Skrajšana firma: BLACK STAR, podjet-
je za oblikovanje nakita

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dugalič Živorad, Poreč, De-

kumanova 11, vstop 23. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gale Ciril, Ljubljana, Vošnjakova 4a,
imenovan 3. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, in Dugalič Živorad, Poreč, Deku-
manova 11, razrešen 3. 10. 1996 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot komercialni di-
rektor.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
267 Obdelava naravnega kamna; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3350 Proizvodnja ur; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 511 Posredništvo; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-101652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06562 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa VIDERAN, podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Za-
loška 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5759048
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-101676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06202 z dne 10. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa HOTENJKA, trgovsko podjetje,
Hotedršica, d.o.o., sedež: Hotedršica
104, 1372 Hotedršica, pod vložno št.
1/10909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5461154
Ustanovitelj: Nagode Jože, izstop

26. 11. 1996; Mavsar Milan, Brezovica pri
Ljubljani, Remškarjeva c. 32, vstop 26. 11.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nagode Jože, razrešen 26. 11. 1996;
direktor Mavsar Milan, imenovan 26. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 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; 611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1996.

Rg-101678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06276 z dne 18. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28741/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996406
Firma: PINI TRADE, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: PINI TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Alič Jasminka, Ljubljana,

Povšetova 104b, vstop 6. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Alič Jasminka, imenovana 6. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-

no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Rg-101942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02171 z dne 22. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa YUCCA, d.o.o., trgovina, turizem,
informatika, Devinska 9, Ljubljana, se-
dež: Devinska 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02856/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307449
Firma: YUCCA, trgovina, turizem, in-

formatika, d.o.o.
Skrajšana firma: YUCCA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 88
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6322 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92621 Dejavnost marin.

Rg-101949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05317 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa KUHAR IMPORTERS, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul. Želj-
ka Tonija 45a, 1211 Ljubljana Šmartno,
pod vložno št. 1/06125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:
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Matična št.: 5942624
Firma: ELMALINE, kovinski elementi,

d.o.o., Ljubljana, Ul. Željka Tonija 45a,
1211 Ljubljana

Skrajšana firma: ELMALINE, d.o.o.

Rg-101950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04420 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SMOLCA, računalništvo, poslovne
storitve, trgovina, turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta vstaje 33, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08620/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5418640
Ustanoviteljica: Smolej Marjan, izstop

20. 8. 1996; Sešek Urška, Ljubljana Šmart-
no, Cesta vstaje 35, vstop 20. 8. 1996,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolej Marjan, razrešen 20. 8.
1996; direktorica Sešek Urška, imenovana
20. 8. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev, razen glede poslov pridobivanja, odtuji-
tve ali obremenitve nepremičnin, ki jih lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Rg-102003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02822 z dne 28. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa GRAMOFONČEK TRADE, trgovi-
na, storitve, d.o.o., sedež: Šmartinska
152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5932459
Ustanovitelj: Kastelic Igor, izstop 6. 6.

1996; Potokar Tomaž, Škofljica, Lanišče 4,
vstop 26. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03035 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa DIGI*KEY, servisiranje in raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ko-
menskega 24a, sedež: Komenskega
24a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5284040
Firma: DIGI*KEY, servisiranje in raču-

nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Jože-

ta Jame 14
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop

15. 4. 1996; Sklad Kompas 2PID, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 15. 4. 1996,
vložek 624.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-102013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04771 z dne 25. 10. 1996 pod št. vlož-

ka 1/28533/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971845
Firma: PROJEKTIVNI BIRO JAPELJ,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROJEKTIVNI BIRO

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,063.620 SIT
Ustanovitelj: Japelj Tomaž, Ljubljana,

Štirnova 11, vstop 3. 9. 1996, vložek
2,063.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Japelj Tomaž, imenovan 3. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 275 Livarstvo; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;

4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 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, 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; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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
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parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 702 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-102052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

96/04498 z dne 28. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28541/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS Koper, spremem-
bo sedeža, firme in pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5516323
Firma: MICRAT, ekonomske, tehno-

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

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Drenov grič

169
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Tatjana in Zadravec

Jože, oba iz Kopra, Tumova 5, vstopila
15. 3. 1993, vložila po 955.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zadravec Jože, ki zastopa družbo
brez omejitev, in namestnica direktorja Ko-
goj Tatjana, ki zastopa in predstavlja družbo
v odsotnosti direktorja z enotnimi pooblastili
kot direktor, oba imenovana 15. 3. 1993.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/2301/00 s firmo: MICTRAT, ekonom-
ske, tehnološke in organizacijske storitve,
d.o.o., Koper, Tumova 5.

Rg-102062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04003 z dne 12. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa CONFIDIA, d.o.o., Izobraževanje
in ekonomsko svetovanje, Ljubljana, Mi-
klošičeva 13/4, sedež: Miklošičeva
13/4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5487200
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-

ramičnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-102063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04192 z dne 12. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa STUDIO AMADEUS, glasbila,
glasbeni pripomočki, bižuterija, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Nusdorferjeva 17,
1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/08922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5424798
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 2215

Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol.

Rg-102066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/18997 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MEPLAS, podjetje za veleprodajo,
maloprodajo, zastopanje, inženiring in
zunanjo trgovino, d.o.o., sedež: Seliškar-
jeva 14, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/04146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552613
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanovitelj: Oreškovič Zvonko, Grosup-

lje, Seliškarjeva 14, vstopil 21. 12. 1989,
vložil 1,561.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Varga Miloš, Cerar Janez in Kmet
Janez, izstopili 27. 5. 1994.
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Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-102083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/15583 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ELECTUS – v stečaju, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, zastopstva, inštalacije
in projektiranje, sedež: Privoz 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02862/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5328080
Ustanovitelj: ELECTUS, M.B.H., Celo-

vec, Avstrija, Morogasse 20, vstop 13. 11.
1989, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krejan Miha, izstop 16. 11.
1994.

Rg-102102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04198 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MI – 3 R, podjetje za finančni inže-
niring, Medvode, d.o.o., sedež: Preška c.
5, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/16692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593140

Ustanovitelja: Cerc Rudi, vstopil 19. 2.
1992, in Cerc-Korošec Romana, vstopila
22. 11. 1996, oba iz Medvod, Preska c. 5,
vložila po 382.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost,vpisana 6. 12. 1996: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol.

Rg-102113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05965 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TIKOS, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Alešovčeva 29, sedež: Alešov-
čeva 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5328152
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Halebić Sead, razrešen 21. 10.
1996, direktor Loparnik D. Martin, Ljublja-
na, Klemenova 26, imenovan 21. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04112 z dne 28. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa PRO UNIVERZUM, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stegne 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/8723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620473
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 5124

Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-102232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02771 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa IMS, trgovsko in proizvodno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižanska cesta
159a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5302897
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-102239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03184 z dne 15. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa JUVI, trgovina, marketing, sveto-
vanje, posredovanje in storitvena dejav-
nost, Domžale, d.o.o., sedež: Dragarjeva
20, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/12457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in deležev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500745
Osnovni kapital: 1,516.002 SIT
Ustanovitelja: Juhart Vinko, vstopil 25. 4.

1991, in Juhart Marjan, vstopil 18. 7. 1996,
oba iz Rodice, Dragarjeva ul. 20, vložila po
758.001 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhart Marjan, imenovan 18. 7.
1996; zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 501
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; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 505 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 642 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-102246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03390 z dne 15. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa V.F., Tovarna vizij, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Masarykova 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23900/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5792967
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva c. 1.

Rg-102250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03818 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
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tu vpisa GP – HELVETICA, uvozno-izvoz-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska cesta 106/1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5940184
Sedež:  1000  Ljubljana,  Masaryko-

va 17.

Rg-102253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03864 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa JUMBO – KERVINA & ostali, druž-
ba za proizvodnjo živilskih proizvodov,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5875170
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 511

Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 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.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom.

Rg-102260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04100 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa NIKO TRANSPORT, d.o.o., Kam-
nik, sedež: Perovo 26, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/06514/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351413
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 6010

Železniški promet; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem.

Rg-102287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04847 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa MILA TRADE, izvoz-uvoz, d.o.o., Ul.
bratov Učakar 62, 1000 Ljubljana, se-

dež: Ul. bratov Učakar 62, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5570379
Firma: MILA TRADE, izvoz-uvoz, d.o.o.,

Ul. bratov Učakar 62, 1000 Ljubljana
Skrajšana firma: MILA TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lajovec Ljudmila, Ljub-

ljana, Ul. bratov Učakar 62, vstop 28. 11.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-102308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06314 z dne 12. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28717/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5959527
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Firma: EMINA, d.o.o., gradbeno in tr-
govsko podjetje, Ljubljana, Celovška c.
št. 264

Skrajšana firma: EMINA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška c.
št. 264

Osnovni kapital: 2,004.456 SIT
Ustanovitelj: Vejseloski Besim, Ljubljana,

Celovška c. št. 264, vstop 9. 7. 1996, vložek
2,004.456 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vejseloski Besim, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Čuhali Ardia-
na, Ljubljana-Črnuče, Cesta v Pečale št.
50, oba imenovana 9. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij 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; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-102370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04194 z dne 6. 1. 1997 pri subjektu
vpisa LIBERO, podjetje za proizvodnjo in
storitve, Ljubljana, Stanežiče 26e,
d.o.o., sedež: Stanežiče 26e, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02667/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297168
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 1920 Pro-

izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 221 Založništvo; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04295 z dne 6. 1. 1997 pri subjektu
vpisa GAPO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Vogelna 8, sedež: Vogelna 8,
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1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5621348
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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; 5551 Storitve menz; 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 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-102415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05706 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SERVIS AŠ, servis inženiring in
gradbeništvo, sedež: Beethovnova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19974/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5672287
Firma: SAŠ, Družba za storitve, inže-

niring in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SAŠ, d.o.o.

Sedež: 1218 Komenda, Zadružna 28
Osnovni kapital: 2,630.000 SIT
Ustanovitelj: Renko Tine, izstop 6. 11.

1996; Šest Bogomil, Ljubljana, Posavske-
ga 20, vstop 23. 9. 1992, vložek
2,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šest Bogomil, imenovan 23. 9.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 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; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-102441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03482 z dne 20. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa GPT, podjetje za izvajanje grad-
bene dejavnosti in inženiring, sedež: Zor-
manova 1, Domžale, pod vložno št.
1/12874/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5511399
Firma: GPT, podjetje za izvajanje,

gradbene dejavnosti in inženiring,
d.o.o., Masarykova 1, Domžale

Skrajšana firma: GPT, d.o.o., Domžale

Sedež: 1230 Domžale, Masarykova 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jeretina Anton, Domžale,

Masarykova 1, vstop 14. 6. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeretina Anton, imenovan 14. 6.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-102430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03037 z dne 28. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa BRENČIČ TRADE – Erčulj in Ver-
bic, podjetje za površinsko obdelavo in
pokrivanje kovin, d.o.o., Suhadole, se-
dež: Suhadole 22, 1218 Komenda, pod
vložno št. 1/07284/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, zastopnika, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5384346
Firma: BRENČIČ TRADE, podjetje za

površinsko obdelavo in prekrivanje ko-
vin, d.o.o.

Skrajšana firma: BRENČIČ TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 3,930.000 SIT
Ustanoviteljica: Erčulj Karmen, Dob,

Gubčeva ul. 7a, in Verbic Dijana, Komen-
da, Suhadole 22, izstopili iz d.n.o. in vsto-
pili v d.o.o. 30. 5. 1995, vložili po
1,375.500 SIT, ter Brenčič Dragica, Dob,
Gubčeva brigada 7a, vstopila 30. 5. 1995,
vložila 1,179.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Erčulj Karmen, imenovana 30. 5.
1995, kot poslovodkinja družbe zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-102469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03793 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa VARNOST ŠIŠKA, Podjetje za va-
rovanje premoženja, p.o., Ljubljana, Ku-
naverjeva 4, sedež: Kunaverjeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03150/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
zastopnika, osnovnega kapitala in ustanovi-
teljev ter uskladitev in spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5174520
Firma: VARNOST ŠIŠKA, Družba za va-

rovanje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Ku-
naverjeva 4

Skrajšana firma: VARNOST ŠIŠKA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 8,981.000 SIT
Ustanovitelj: VARNOST, o.sol.o., TOZD,

Varovanje premoženja, izstop 15. 7. 1996;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 15. 7. 1996,
vložek 8,961.000 SIT, odgovornost: ne od-
govaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jab-
lanov Miro, Ljubljana, V Dovjež 3, razrešen
15. 7. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki lahko le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine sklepa tele
pravne posle: pogodbe, s katerimi se prido-
bivajo, odtujujejo ali obremenjujejo nepre-
mičnine; pogodbe o vlaganju sredstev v dru-
ge družbe; pogodbe o kreditu, posojilne
pogodbe, pogodbe o obročnem odplače-
vanju, leasing pogodbe ne glede na njihovo
vrednost; pogodbe o nabavi investicijske
opreme in oddaji investicijskih del; ne glede
na njihovo vrednost; najemne in zakupne
pogodbe; pogodbe o poroštvu in druge po-
godbe, s katerimi se prevzemajo obvezno-
sti drugih pravnih oseb ali utrjujejo njihove
obveznosti; pogodbe o zaposlovanju, pre-
zaposlovanju in pogodbe o delu.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-102511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04621 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5893658
Osnovni kapital: 1.237,643.000 SIT.

Rg-102542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06463 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa STUDIO DOMICIL, trgovina, pro-
jektiranje, inženiring in promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Pohorskega bataljo-
na 85c, Ljubljana, sedež: Pohorskega
bataljona 85c, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11513/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 2462/95
– izbris dejavnosti po uradni dolžnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5887429
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1996:

5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki.

Rg-102544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06464 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa PROMA, svetovanje in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prijateljeva 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 16704/94 –
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izbris dejavnosti po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873711
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1996: 523

Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; razi-
skovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile.

Rg-102545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06467 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa MIKONOS TRADE, podjetje za
trgovino, inženiring, proizvodnjo, go-
stinstvo in turizem, ter storitve, d.o.o.,
Domžale, sedež: Hubadova 12 – Vir,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/18369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 16553/94 –
izbris dejavnosti po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5659850
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1996: 671

Pomožne dejavnosti v finančnem posred-
ništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov.

Rg-102546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06466 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa RIPO-ZA, podjetje za storitve in
usluge, d.o.o., Ljubljana, sedež: Grablo-
vičeva 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 16614/94 –
izbris dejavnosti po uradni dolžnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873738
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1996: 660

Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih
skladov, razen obveznega socialnega zava-
rovanja.

Rg-102548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06465 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa INVESTINHOUSE, poslovanje z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
Friškovec 6, sedež: Friškovec 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18534/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 5192/95 – izbris dejavnosti po
uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833302
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1996:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 652 Drugo finančno posredništvo;
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Po-
možne dejavnosti v finančnem posredniš-
tvu, razen zavarovalništva in dejavnosti po-
kojninskih skladov; 672 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 741 Pravne, raču-

novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 746 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-102552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03666 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TEKOR, Proizvodnja tekstilne kon-
fekcije in galanterije ter prodaja, d.o.o.,
Šalka vas 41a, Kočevje, sedež: Šalka
vas 41a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/04938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:5326800
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-102609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06575 z dne 9. 1. 1997 pod št. vložka
1/28785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996783
Firma: HEALTHY STEP, družba za sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HEALTHY STEP,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škerjanec Primož, Velenje,

Cesta IV/8, in Jelenič Tomaž, Črnomelj,
Vodnikova 16, vstopila 10. 12. 1996, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenič Tomaž, imenovan 10. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,

tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-102610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06500 z dne 16. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28813/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996660
Firma: APTA Conseil svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Apta, Conseil, Francija, 14

RTE de Vetheuil, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Simon Genevieve, roj. Sicre, Sailly,
14 RTE de Vetheuil, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Arah Janko, Slovenj
Gradec, Kopališka ul. 20, imenovana 4. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-102613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06522 z dne 16. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28811/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996708
Firma: M.A. & L., trgovina, storitve in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M.A. & L., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, V Murglah 67a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrač Lea, Ljubljana, V

Murglah 67a, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petrač Lea, imenovana 4. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-102619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06558 z dne 15. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996759
Firma: TOSCAN, trgovina, zastopstva

in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TOSCAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Toscan Nada, Ptuj,

Kraigherjeva ulica 18, vstop 11. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Toscan Nada, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Madronič Pavel,
Ljubljana, Klunova ul. 2, imenovana 11. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-102620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06592 z dne 15. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28805/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996848
Firma: TECHNO-INVEST, trgovina,

svetovanje, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHNO-INVEST,

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

govornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 4753

Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova uli-
ca 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: de Zambiasi Roberto Pao-

lo, Bosano del Grappa, Via Fogazzaro 9, in
Fraccaro Renzo, Tombolo, Via Roma 45a,
vstopila 12. 12. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Toplišek Boštjan, Ljubljana, Rašiška
ulica 9, zastopa družbo skupaj s prokuri-
stom, predhodno soglasje družbenikov pa
potrebuje za naslednje odločitve in pravne
posle: sklepanje pogodb, s katerimi se pri-
dobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo ne-
premičnine; sklepanje pogodb o vlaganju
sredstev v druge družbe; sklepanje pogodb
o prodaji delnic ali kapitalskih naložb v dru-
gih družbah; sklepanje kreditnih in podob-
nih pogodb; sklepanje pogodb o nabavi in-
vesticijske opreme ali oddaji investicijskih
del; sklepanje pogodb o poroštvu in drugih
pogodb, s katerimi se prevzemajo obvezno-
sti drugih pravnih oseb; sklepanje najem-
nih, zakupnih in leasing pogodb; sklepanje
pogodb o zaposlovanju; in prokurist de Zam-
biasi Roberto Paolo, imenovana 12. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/07057 z dne 31. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa IXTLAN, consulting, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20788/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 3739/96 – popravek priimka družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5697867
Ustanoviteljica: Skukan Katjuša, Ljublja-

na, Kebetova 13, vstop 15. 7. 1996, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-102738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06199 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa SEVER, družba za proizvodnjo in
trgovanja z neživilskimi izdelki, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Vidovdanska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07916/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnikov, uskladitev dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5990939
Firma: SEMONA, družba za proizvod-

njo in trgovino z neživilskimi izdelki,
Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: SEMONA, Ljubljana,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Sever Bojan, Ljubljana, Vi-

dovdanska 5, vstopil 29. 6. 1990, vložil
527.000 SIT, Skubic Milan, Ljubljana, Tr-
novska ulica 4, vstopil 15. 11. 1996, vložil
450.000 SIT, Čurčić Petar, Zagreb, Kuče-
rina 74, vstopil 15. 11. 1996, vložil
300.000 SIT, in Sečnik Edvard, Ljubljana,
Butajnova 41, vstopil 15. 11. 1996, vložil
225.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sever Bojan, razrešen 15. 11. 1996;
direktor Sever Borut, Ljubljana, Vidovdan-
ska cesta 5, imenovan 15. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
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na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-102743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06394 z dne 17. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa KEMOSTIK, Tovarna lepil in ke-
mičnih izdelkov, d.d., Molkova pot 10,
Mekinje, Kamnik, sedež: Molkova 10,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča za-
stopnike in spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Štebe Marko, dipl. ing., razrešen
5. 12. 1996; zastopnik Križelj Ciril, dipl.
ing., Komenda, Mlaka 38c, imenovan
5. 12. 1996, za direktorja začasne uprave
družbe in zastopa družbo neomejeno.

Člani nadzornea sveta: Osolnik Valentin,
vstopil 5. 12. 1996; Križelj Ciril, izstopil
5. 12. 1996.

Rg-102750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06144 z dne 12. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28720/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986338
Firma: DERBY CLUB, RIZVIĆ IN PEN-

TEK, gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: DERBY CLUB, RIZVIĆ

IN PENTEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 22
Ustanovitelja: Rizvić Husein, Ljubljana,

Ulica borca Petra 11, vložil 7.500 SIT, in
Pentek Jože, Ljubljana, Clevelandska 15a,
ložil 2.500 SIT, vstopila 13. 11. 1996, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rizvić Husein, imenovan 13. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-

javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-102761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04543 z dne 11. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa TOP-RABBIT, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Topniška 60, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14062/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5541573
Firma: CAR PLUS, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CAR PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Verovško-

va 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tavčar Marjan in Mandič

Dušan, izstopila 29. 8. 1996; Pavčič Po-
lonca, Ljubljana, Smrtnikova 3, vstopila
29. 8. 1996, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tavčar Marjan in zastopnik Mandič
Dušan, razrešena 29. 8. 1996; direktorica
Pavčič Polonca, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Pavčič Marjan, Ljub-
ljana, Smrtnikova 3, imenovana 29. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
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in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-

ževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9132 Dejavnost poli-
tičnih organizacij; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-102814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/03319 z dne 9. 1. 1997 pri subjektu
vpisa BIRO 71, družba za inženiring in
projektiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01568/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5067553
Ustanovitelji: Princes Jurij, Maribor, Raz-

lagova 9, vložil 3,293.737,73 SIT, Musulin
Miloš, Ljubljana, Glavarjeva 10, vložil
2,920.907,71 SIT, Spindler Bogdan, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 10, vložil
7,555.585,51 SIT, in Uršič Nadja, Ljublja-
na, Opekarska 15a, vložila 6,365.493,37
SIT – vstopili 5. 3. 1991, odgoornost: ne
odgovarjajo; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, izstopil
17. 1. 1996.

Rg-102819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04197 z dne 13. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MARCAR, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino, Ljubljana, Cesta ljub-
ljanske brigade 5, sedež: Cesta ljubljan-
ske brigade 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5406498
Dejavnost, vpisana 13. 1. 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 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
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in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 3435/94 Rg-165
Družba TEHNOTOP, Trgovsko podjet-

je Škofja Loka, d.o.o., s sedežem Puštal
127, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/2248/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Djo-
kić Tea, Mestni trg 7, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenice 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 16. 6. 1998

Srg 2535/94 Rg-166
Družba ALPAN, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in turizem, Ra-
dovljica, d.o.o., s sedežem v Radovljici,
Gorenjska 37, vpisana na reg. vl. št.
1/1008/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  pre-
ostalih obveznosti družbe upnikom prevza-
me Pretnar Janez, Gorenjska c. 37, Ra-
dovljica.

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 16. 6. 1998

Srg 1157/98 Rg-171
Družba WID, Trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje Kranj, d.o.o., s se-
dežem Zg. Bitnje 259, Žabnica, vpisana
na reg. vl. št. 1/4043/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vau-
potič Irena, Zg. Bitnje 259, Žabnica.

Zoper sklep družbenice 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 19. 6. 1998

Srg 798/98 Rg-205360
Družba MARK, grafični in komercialni

inženiring, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju, Savska cesta 34, vpisana na reg. vl.
št. 1/491/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Urh
Bojan, Grič 4, Ljubljana.

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 25. 5. 1998

LJUBLJANA

Srg 1978/94 Rg-161
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

MEGA–E, podjetje za projektiranje in
montažo električnih naprav in instalacij,
d.o.o., Ljubljana, Majde Vrhovnikove 6,
reg. št. vl. 1/12124/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 23. 3. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dragoljub Medved, Ljub-
ljana, Majde Vrhovnikove 6, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Dragoljuba Medved.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 1994

Srg 6996/94 Rg-167
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
ARGOS, trženje, d.o.o., Drenov grič

6, Drenov Grič, reg. št. vl. 1/8831/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alojz Popit, Drenov grič 6,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Alojza Popita.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 1995
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Srg 88/97 Rg-168
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba EFI, d.o.o., proizvodnja, trgo-
vina in svetovanje, Ulica bratov Učakar
132, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Emilija Figueroa-Vega,
Ul. bratov Učakar 132, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2,002.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,002.000 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljico Emilijo Figueroa-Vega.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997

Srg 1518/94 Rg-169
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

MP-COM, zastopstva, storitve, trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 38b, reg. št. vl. 1/23804/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 2. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miha Puhar, Cesta na Br-
do 38b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Miha Puharja.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 5. 4. 1994

Srg 10488/94 Rg-170
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
MOST – misel, organizacija, sistemi,

trženje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132,
reg. št. vl. 1/05122/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Golob Brane, Ziherlova
43, Ljubljana, Kerec Branko, Ptujska 30,
Ljubljana, Nečemar Igor, Pod hrasti 61,
Ljubljana in Žagar Milan, Primožičeva 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu po 500 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 1995

Srg 6904/94 Rg-172
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
Podjetje za publicistično dejavnost

ZAPI, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2,
reg. št. vl. 1/12373/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vehovar Darinka, Kon-
gresni trg 14, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 1995

Srg 10541/94 Rg-173
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
ELRA, Izdelava električnih in elek-

tronskih naprav, d.o.o., Izlake, Podlipo-
vica 8, reg. št. vl. 1/03377/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Razpotnik Roman, Val-
vazorjeva 3d, Izlake in Matulj Marjan, Ul.
prvoborcev 5, Zagorje, z ustanovitvenim ka-
pitalom in po bilanci na dan 31. 12. 1993,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe v razmerju
prenese na ustanovitelja Razpotnik Romana
70%, Matulj Marjana 30%.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 1995

NOVA GORICA

Rg-108910
Družba  INVENT,  Tehnološke  raz-

iskovalno razvojne storitve, d.o.o., s
sedežem Gregorčičeva 12, Nova Gori-
ca, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. reg. vl. 1/291/00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 12. 6.
1997.

Ustanovitelja sta Milko Čefarin, Bevkova
34, Anhovo in Zvonka Lipušček Čefarin,
Gregorčičeva 12, Nova Gorica, sedaj oba
stanujoča Ljubljanska cesta 84, Domžale,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 1997

NOVO MESTO

Srg 98/00155 Rg-205358
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00155 z dne 11. 6.
1998 pod št. vložka 1/02931/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5713293
Firma: GRAD, strotive, posredništvo

in trgovina Šentrupert, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD, Šentrupert,

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

govornostjo
Sedež: 8232 Šentrupert, Brinje 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wolfgang Gerhart Burstner,

izstop 30. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 30. 4. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Wolfgang Gerhart Burstner,
Rene-Schickele-Str. 14, Kehl, ZR Nem-
čija.
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Št. 013-2/98-101 Ob-4003
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
sindikalne enote sindikata delavcev v zdrav-
stveni negi Slovenije, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 29. 5. 1998 pod zap.
št. 47 z nazivom: pravila o delovanju sindi-
kalne enote Zdravilišče Rogaška –
Zdravstvo, d.o.o., Rogaška Slatina, spre-
jetega na ustnovnem sestanku dne 6. 3.
1998, s sedežem: Zdraviliški trg 9, Ro-
gaška Slatina.

Št. 025-1/98 Ob-4077
Veljavni  statut  sindikata  OSKEI  –

Mehano,  Polje  9,  Izola,  ki  je  bil
sprejet na članskem sestanku dne 2. 6.
1998, se sprejme v hrambo pri Upravni
enoti Izola.

Statut je vpisan v evidenco temeljnih ak-
tov sindikatov pod zap. št. 17.

N 2/97-5 R-114
Anton Slekovec, roj. 11. 6. 1927, sin

Valentine in Marije, nazadnje stanujoč Ivanj-
ci št. 13, je pogrešan od leta 1944 (na
predlog Slekovec Janeza, stanujočega Se-
govci 44/b).

Skrbnik za poseben primer je Janez Sle-
kovec iz Segovec 44/b, Apače.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 17. 6. 1998

Dražbeni oklici

St 18/95-83 Ob-4100
Okrožno sodišče v Novem mestu v skla-

du z določilom 154/II in III člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Tesnila Engineering,
export-import, d.o.o. – v stečaju, Sloven-
ska vas 5, Šentrupert, razglaša

dražbeni oklic

Dne 8. 7. 1998 ob 14. uri bo v prostorih
družbe Finra d.o.o. v Sevnici, Trg svobode
9, javna dražba stečajnega dolžnika.

1. Predmet prodaje tvori celota, ki jo se-
stavljajo:

– prostori v stavbi Slovenska vas 5, ki so
v delitvenem načrtu označeni s črko A, ka-
kor to izhaja iz cenitve št. 10/97 sodnega
cenilca Janka Zemljaka, dipl. inž. gr. z dne
16. 6. 1997,

– solastniški delež do ene polovice kot-
lovnice, sanitarij v nadstropju s pripadajo-
čim hodnikom in pripadajočega funkcional-
nega zemljišča, kar je vpisano v z.k. vložku
št. 851, k.o. Bistrica,

– 66 kosov opreme, ki je navedena v
priloženem seznamu od zap. št. 1 do zap.
št. 66;

poslovni prostori so deloma dani v na-
jem;

2. Izklicna cena za tako določen pred-
met prodaje znaša 30,776.000 SIT;

3. Ogled nepremičnin in opreme je mo-
goč po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem po tel. št. 0608/81-704 ali po
telefaksu 0608/41-088.

Pogoji sodelovanja na dražbi:
Dražbe se lahko udeležijo vse pravne

osebe, ki imajo svoj sedež v Republiki Slo-
veniji, in fizične osebe, ki so njeni državljani,
vsi pod pogojem pravočasnega plačila var-
ščine.

Dražitelji morajo najmanj tri dni pred dne-
vom dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na žiro račun stečajnega dolž-
nika št. 52125-690-68328, kar dokažejo s
potrjenim izvodom prenosnega naloga.
Varščina se dražitelju, ki na dražbi uspe,
všteje v kupnino, ostalim pa se v roku tri dni
po dražbi brez obresti vrne.

Dražitelju, ki na dražbi uspe, pa v roku
ne sklene posebne pisne pogodbe ali ne
plača kupnine, se varščina ne vrne, prodaja
pa se razveljavi.

Dražitelj, ki na dražbi uspe, je dolžan
skleniti posebno pisno pogodbo o nakupu
v roku 8 dni po končani dražbi, kupnino pa
je dolžan v celoti plačati v 15 dneh po
dražbi.

Prometni davek ni vštet v ceno in
bremeni kupca, prav tako ga bremenijo vsi
drugi stroški, povezani s sklenitvijo po-
godbe in prenosom lastništva na ime
kupca.

Prenos  lastnišva  nad  predmetom  pro-
daje  bo  izvršen  po  plačilu  celotne  kup-
nine.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 6. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

Razglasi sodišč

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/98 R-113
Okrožno sodišče v Kopru izdaja v skladu

s 111. členom zakona o zemljiški knjigi (Ur.
l. RS, št. 33/95) oklic o uvedbi postopka
nastavitve nove zemljiške knjige za katastr-
sko občino Malija. Postopek ugotavljanja
podatkov o pravicah na nepremičninah, ki
se nahajajo v tej katastrski občini, se začne
15. 8. 1998.

Vsi imetniki pravic na nepremičninah so
vabljeni, da se udeležijo poizvedb in prijavi-
jo pravice, ki naj se vpišejo v novo zemljiško
knjigo.

Znane imetnike pravic na nepremični-
nah, bo komisija, ki bo vodila postopek na-
stavitve nove zemljiške knjige za k. o. Mali-
ja, vabila na način, določen za osebno vro-
čitev, da se udeležijo poizvedovalnega pos-
topka.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 42/97 S-286
To  sodišče  je  s  sklepom  opr.  št.

St 42/97 z dne 24. 3. 1998 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Kompas Hertz rent-a-car, d.d., Ljublja-
na, Celovška 206, in njegovimi upniki.

Ugotovljene terjatve upnikov, ki se ne
spremenijo v novoizdane delnice, se zniža-
jo za 50% in obsegajo glavnico in obresti, ki
so se natekle do dneva začetka postopka
prisilne poravnave (22. 7. 1997).

Za 50% znižane terjatve po stanju na
dan 22. 7. 1997 (glavnica in obresti do
22. 7. 1997) se preračunajo v valuto DEM
z uporabo srednjega deviznega tečaja Ban-
ke Slovenije, veljavnega na dan 22. 7.
1997 in jih je dolžnik dolžan upnikom iz-
plačati v celoti v enkratnem znesku v roku
dveh let od dneva pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave, in sicer v
tolarski protivrednosti po srednjem deviz-
nem tečaju Banke Slovenije za valuto DEM,
veljavnem na dan plačila.

Za 50% znižano stanje terjatev (glavnica
in obresti do 22. 7. 1997), preračunano v
valuto DEM z uporabo srednjega deviznega
tečaja Banke Slovenije, veljavnega na dan
22. 7. 1997, predstavlja osnovo za obra-
čun obresti, ki tečejo za čas od začetka
postopka prisilne poravnave dalje.

Obresti se obračunajo od valutnega zne-
ska znižanih terjatev po stanju 22. 7. 1997
v višini 3% letno (v valutnem znesku), dolž-
nik pa jih je dolžan izplačati upnikom v tolar-
ski protivrednosti po srednjem deviznem te-
čaju Banke Slovenije za valuto DEM, veljav-
nem na dan plačila, in sicer v rokih kot
sledi:

– obresti za čas od dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave (22. 7. 1997) do
dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi pri-
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silne poravnave, izplača dolžnik v roku treh
mesecev od dneva pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave;

– obresti za čas od dneva pravnomoč-
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave
dalje dolžnik izplačuje trimesečno, in sicer
tako, da prvi trimesečni rok teče od dneva
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, vsak naslednji pa od izteka pred-
hodnega trimesečnega roka.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih in zmanjšanih zneskih (priloga
št. 1) je sestavni del sklepa.

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravna-
va pravnomočno potrjena, dne 8. 12. 1997
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala za skupaj 2.606,879.000 SIT z izdajo
skupaj 2,606.879 SIT novih delnic dolžnika
(2,575.394 navadnih delnic in 31.485
prednostnih delnic).

Zaradi izpolnitve obveznosti do upnikov,
ki so pristali na vplačilo stvarnega vložka s
prenosom terjatve na dolžnika, je dolžnik
dolžan opraviti dejanja, potrebna za vpis
sklepa o spremembi (povečanju) osnovne-
ga kapitala v sodni register in upnikom izdati
ustrezno število navadnih oziroma prednost-
nih delnic.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
zneskih, navedenim številom prednostnih ali
navadnih delnic in določitvijo deleža v os-
novnem kapitalu dolžnika, ki ga upniki s
konverzijo pridobijo (priloga št. 2), je se-
stavni del sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
24. 3. 1998. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 26. 5.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 1998

St 29/97 S-287
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/97 dne 15. 6. 1998 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Gradbeni
servis Gradbeno podjetje, d.o.o., Ul. Po-
horskega bataljona 30, Slovenska Bi-
strica.

Odslej firma glasi Gradbeni servis Grad-
beno podjetje, d.o.o., Ul. Pohorskega bata-
ljona 30, Slovenska Bistrica – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Maj-
da Jaki, dipl. ek., Koroška 75, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 30. 9.
1998 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjga sodišča dne 15. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 1998

St 4/98 S-288
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/98 sklep z dne 11. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Europolimer, Podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Polžanska gorca
36, Šmarje pri Jelšah.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hudej Zvonimir, s.p. VIS, Spominska 16,
Celje.

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z na-
vedbo žiro računa ali drugega računa upni-
ka. Za terjatve, v katerih je pravdni posto-
pek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba
spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 27.000 SIT.

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

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 11. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 1998

St 44/97 S-289
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 44/97 sklep z dne 15. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Stell Inženiring in proizvodnja,
d.o.o., Velenje, Splitska 35, Velenje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zvo-
nimir Kristijan Mirt, Galicija 43/a, Žalec,

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, objave tega oklica.Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 27.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. septembra 1998 ob 12.30 na sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 15. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 6. 1998

St 11/98 S-290
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

11/98, z dne 17. 6. 1998 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Labod Delta
konfekcija, d.o.o., Ptuj, Dornavska c. 6.

Odlsej firma glasi: Labod delta konfekci-
ja, d.o.o., Ptuj, Dornavska c. 6 – v stečaju.

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

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

Narok za perizkus terjatev bo 21. sep-
tembra 1998, v sobi št. 26/II, tega sodišča,
ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 17. 6.
1998.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 6. 1998

St 9/98 S-291
To sodiše je s sklepom oprav. št. St

9/98, z dne 17. 6. 1998 v smislu drugega
odstavka 33. člena ZPPSL-A ustavilo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom La-
bod Delta konfekcija, d.o.o., Ptuj, Dor-
navska c. 6.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 6. 1998

St 16/98 S-292
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 16/98 sklep z dne 18. 6. 1998:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Bohor, Lesna oprema Mestinje,
d.d., Podplat, Mestinje 6.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Kos
Tomaž, dipl. ek., Spodnje Gorče 8, Bra-
slovče.

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 27.000 SIT.
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Prvi  narok  za  preizkus  terjatev  bo  dne
7. oktobra 1998 ob 9. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 18. 6.
1998.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 1998

St 12/98-23 S-293
To sodišče je dne 18. 6. 1998 s

sklepom opr. št. St 12/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Tima Hol-
ding, Podjetje za financiranje, strateški
razvoj, upravljanje in konzalting, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10.

Upniki, katerih terjatve so nastale od dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Janez Rupnik, diplomirani ekonomist,
stan. Strossmayerjeva 32b, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Hranilno kreditna služba Trgokoope-
rant, o.sub.o., Maribor, Titova 44,

2. Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,

3. Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Maribor, Ul. heroja Staneta 1,

4. K2 Svetovanje in posredovanje d.o.o.,
Maribor, Vita Kraigherja 5,

5. predstavnica sveta delavcev, Cita Rat,
Maribor, Klinetova 10.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča dne 18. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 1998

St 33/94 S-294
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnika Jože Vidic in Tanja
Marinič, kot člana senata, v stečajnem po-
stopku TVT Družba za transport, vzdrževa-
nje in storitve – v stečaju, na seji senata dne
16. 6. 1998 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajno maso
TVT Družba za transport, vzdrževanje in
storitve se v skladu s 169/I ZPPSL členom
zaključi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 1998

St 68/94 S-295
To sodišče razpisuje III. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Šped-
trans špedicija, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, dne 19. 8. 1998 ob 11. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 403-3/98 Ob-3869
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
34/98) ter Proračuna Republike Slovenije
za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport razpis prostih
mest za

asistente stažiste v študijskem letu
1998/99

1. Ministrstvo za šolstvo in šport za štu-
dijsko leto 1998/99 razpisuje predvidoma
70 prostih mest asistentov stažistov za so-
delovanje pri izvajanju javne službe v viso-
kem šolstvu.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport mesečno nameni-
lo visokošolskim zavodom za asistente sta-
žiste, je 9,000.000 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo javno službo; v prijavi
morajo navesti:

– priimek in ime ter rojstne podatke
predvidenega asistenta stažista,

– podatke o njegovi strokovni usposob-
ljenosti in uspešnosti (diplomi, smeri, pov-
prečni oceni vseh izpitov, oceni diplome;
če je povprečna ocena manj kot 8,5, mora
pristojni organ visokošolskega zavoda vlo-
go dodatno utemeljiti),

– podatke o predvidenem pedagoškem
delu asistenta stažista, ki ga ne sme biti
manj kot 3 ure na teden in ne več kot 5 ur,

– podatke o predvidenem vpisu asisten-
ta stažista v študijske programe za pridobi-
tev doktorata znanosti oziroma magisterija,

– podatke o izvolitvi v naziv za asistenta
oziroma o začetem postopku za izvolitev v
ta naziv.

4. Prijavo je treba poslati na Ministrstvo
za šolstvo in šport, Sektor za visoko šolstvo,
Dalmatinova 2/14, Ljubljana, najkasneje do
1. 9. 1998, v zaprti ovojnici, na kateri naj
bo napisano: “Ne odpiraj – prijava na razpis
prostih mest za asistente stažiste v študij-
skem letu 1998/99“. Odpiranje vlog bo
7. 9. 1998.

5. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne prijave. Ministrstvo bo pri izbiranju
dalo prednost kandidatom s tistih študijskih
področij, na katerih so visokošolski učitelji
preobremenjeni, za nova študijska področja
in kadrovsko pomladitev. Sklep o izbiri bo
sprejet do 25. 9. 1998, nastavitev bo mogo-
ča 1. 10. 1998, najkasneje pa 1. 12. 1998.

6. Za sofinanciranje asistenta stažista bo
ministrstvo sklenilo pogodbo z visokošol-
skim zavodom. Če je vpisan v podiplomski
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti brez poprejšnjega magisterija, bo
pogodba sklenjena največ za 4 leta, ob vpi-
su v program za pridobitev magisterija naj-
več za 3 leta, v program za pridobitev dok-
torata znanosti po opravljenem magisteriju
pa največ za 2.

Pogodbe bodo sklenjene najkasneje do
1. 12. 1998

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-4104
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kopru,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Slovenj Gradcu;

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Kranju,

– 3 prosta mesta pomočnikov okrož-
nih državnih tožilcev na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani,

– 2 prosti mesti pomočnikov okrož-
nih državnih tožilcev na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Mariboru,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.

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

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 151/98 Ob-3872
Osnovna šola Kozje, Kozje 131, 3260

Kozje, objavlja prosta delovna mesta:
– učitelja biologije in kemije; profesor

biologije in kemije, za določen čas,
– učitelja telesne vzgoje; profesor

športne vzgoje, za določen čas,
– učitelja razrednega pouka; profesor

razrednega pouka, za določen čas,
– 2 pomočnika vzgojitelja, vzgojitelj,

za določen čas.
Začetek dela 1. septembra 1998.
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom

določene pogoje. Prijave in dokazila o iz-
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polnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na gornji naslov. Kandidati
bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.

Vzgojnoizobraževalni zavod
Osnovna šola Kozje

Ob-3873
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob do-

lenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje na-
slednja prosta delovna mesta:

– učitelja angleškega jezika za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– učitelja glasbene vzgoje za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– učitelja likovne vzgoje in gospo-
dinjstva za določen čas s polnim delov-
nim časom.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v osmih dneh na naslov šole.

Nastop dela 1. 9. 1998.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča

Ljubljana

Št. 6-6/428 Ob-3874
Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljan-

ska 12, objavlja prosta delovna mesta:
– 21 pomočnikov vzgojiteljev za ne-

določen čas – dopoldanski delovni čas,
– 1 pomočnik vzgojitelj za nedoločen

čas – popoldanski delovni čas,
– 2 pomočnika vzgojitelja za nedolo-

čen čas – izmenski delovni čas.
Pogoji:
– strokovna izobrazba v skladu s 40. čle-

nom zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96),
– znanje slovenskega knjižnega jezika.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
oglasa na naslov: Vrtec Ljubljana Center,
Ljubljana, Poljanska 12.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po objavi.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 122-1/98-0016-04 Ob-3875
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. čelna zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Celju,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem sodišču v Kopru, oddelek
v Novi Gorici;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Slovenskih Ko-
njicah,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju.

II. na podlagi 103. člena zakona o sod-
niški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-3876
V skladu s 6. in 7. členom sklepa o usta-

novitvi Republiškega izpitnega centra z dne
3. junija 1993 Svet Državnega izpitnega
centra, Podmilščakova 25, Ljubljana, razpi-
suje prosto delovno mesto

direktorja izpitnega centra.
Kandidat mora izpolnjevati splošne po-

goje po zakonu o delavcih v državnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91-1, 4/93 in 70/97). Kandidat
mora predložiti originalne ali overjene foto-
kopije potrdil, da je državljan Republike Slo-
venije in da ni bil obsojen za kaznivo deja-
nje, ki je po zakonu ovira za sklenitev delov-
nega razmerja v državnem organu.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat v skladu s 7. členom sklepa o usta-
novitvi Republiškega izpitnega centra in
16. členom statuta Državnega izpitnega
centra so:

– doktorat znanosti,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izkazati mora sposobnost za vodenje

Centra.
V postopku razpisa mora kandidat pred-

ložiti svojo zamisel razvoja Centra.
Direktor bo imenovan za dobo štirih let.

Po preteku mandatne dobe je lahko ista
oseba znova imenovana za direktorja. K ime-
novanju daje soglasje Vlada Republike Slo-
venije.

Prijave z originali ali overjenimi kopijami
dokazil poljšite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Državni izpitni center, Podmilšča-
kova 25, 1000 Ljubljana, z navedbo na ovoj-
nici: “Ne odpiraj – prijava na razpis za direk-
torja”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.

Državni izpitni center Ljubljana

Št. 98-124/98 Ob-3948
Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-

ca” Nova Gorica, razpisuje delovna mesta:
1. vodja splošno pravnega sektorja,
2. predstojnik oddelka za radiologijo.
Pogoji:
– pod 1)
– diplomirani pravnik ali dipl. organizator

dela,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– sposobnost voditi in organizirati delo;
– pod 2)
– zdravnik specialist radiolog,
– 3 leta izkušenj v specialistični stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
Kandidati morajo predložiti (pismeno) vi-

zijo razvoja in program dela službe, oddelka
ali sektorja, za katerega se prijavljajo.

Obe delovni mesti se razpisujeta za man-
datno dobo 4 let.

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

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

Kandidati naj vložijo prijave na razpis z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Splo-
šna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, kadrovska služba – prijava na razpis,
5290 Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Št. 209/22-98 Ob-3949
Nadzorni svet delniške družbe PAP –

Intel, Podjetje za telekomunikacijsko in ka-
belsko opremo, Bravničarjeva 11, Ljublja-
na, razpisuje delovno mesto

direktorja delniške družbe.
Kandidati morajo poleg pogojev, dolo-

čenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka izobrazba (VII) ekonomske, teh-

nične ali pravne smeri,
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali

vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika

(angleško, nemško...),
– vodstvene sposobnosti.
Na navedeno delovno mesto bo kandi-

dat imenovan za največ petletni mandat, z
možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati naj pisne prijave s kratkim življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisanih
pogojev pošljejo v zaprti ovojnici v 14 dneh na
naslov: PAP – Intel, d.d., Splošno kadrovska
služba, Bravničarjeva 11, 1117 Ljubljana, z
oznako “Prijava na razpis – Ne odpiraj”.

O imenovanju bomo kandidate obvestili
v 30 dneh po končanem zbiranju ponudb.

PAP – Intel, d.d., Ljubljana

Št. 42/98 Ob-3968
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

na podlagi 31. in 34. člena statuta, 22. člena
pravilnika o notranji organizaciji in sistematiza-
ciji delovnih mest in sklepa upravnega odbora
z dne 28. novembra 1997 razpisuje delovna
mesta vodij območnih izpostava:

1. Vodja območne izpostave Dravo-
grad – polovični delovni čas
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2. Vodja območne izpostave Roga-
ška Slatina – polovični delovni čas

3. Vodja območne izpostave Logatec
– polovični delovni čas

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo najmanj srednješolsko izo-

brazbo družboslovne, humanistične ali eko-
nomske smeri;

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

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave mo-
rajo v postopku razpisa predložiti svojo zami-
sel o razvoju in delovanju območne izpostave.

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

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

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

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

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 6/98 Ob-4089
Zavod za živinorejo in veterinarstvo, p.o.,

Trnoveljska 1, Celje, svet zavoda, razpisuje
dela in naloge

direktorja zavoda.
za mandatno dobo 4 let, za krajši čas od

polnega – 4 ure dnevno.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo

agronomske, pravne ali ekonomske smeri,
– da imajo 5 let prakse v agronomski,

pravni ali ekonomski dejavnosti in ustrezni
strokovni izpit,

– da imajo organizacijske sposobnosti.
Prijave pošljite v zaprti kuverti z označbo

za razpis na naslov zavoda v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
imenovanju obveščeni v roku 30 dni po
opravljeni izbiri.
Zavod za živinorejo in veterinarstvo, p.o.,

Celje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-3951
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

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

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo in Psihiatrična klinika Ljubljana-Po-
lje, kont. oseba: Mira Becele dipl. jur. Stu-
denec 48, Ljubljana-Polje, tel. 061/482–
871, faks: 061/484–618.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in storitve.

Navedba vsebine: Psihiatrična klinika
Ljubljana – nadomestni objekt, izdelava
projektov za izvedbo in projektov iz-
vedenih del (PZI + PID) izgradnja (G + O
+ I dela).

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 610,000.000 SIT,
čas razpisa: 2. 10. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek: januar 1999 in zaključek: oktober
2000.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb

Pri ocenjevanju bodo upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike v višini 1%.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-4038
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/17-88-331, faks
061/17-88-332, soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija re-
gionalne ceste R 311 na odseku Šmar-
je–Dragonja (izgradnja III. pasu).

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 610,000.000 SIT,
začetek september 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1998 in/ali zaključek april
2000.

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: septem-
ber 1998.

Ob-4039
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/17-88-331, faks
061/17-88-332, soba št. 103.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija re-
gionalne ceste R 311 na odseku Slav-
ček–Tomos.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.000,000.000 SIT, začetek junij 1999.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1999 in/ali zaključek maj
2001.

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

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

Datum objave javnega razpisa: junij
1999.

DARS, d.d., Celje

Ob-4090
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: Občine Črnomelj, Metlika in Semič,
kont. oseba Rade Kovačević, PI Ljubljana,
Kunaverjeva 3, tel. 061/15-99-131, faks
061/571-463.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, dobava in montaža elektro-strojne
opreme.

Navedba vsebine: izgradnja naprave
za pripravo pitne vode iz izvira Dobliči-
ce, kapacitete 100 l/sek.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 268 mio SIT,
čas razpisa: junij, julij 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek v avgustu 1998 in dokončanje del v
oktobru 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane reference za domače po-
nudnike v višini 10%.

Datum objave javnega razpisa: junij
1998.

Občine Črnomelj, Metlika, Semič

Popravek
Ob-4142

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev za izvedbo del adaptacija
enote vrtca pri OŠ Bistrica ob Sotli (grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela), ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 46/98 z
dne 19. 6. 1998, Ob-3696 se 8. točka
pravilno glasi:

Pisne ponudbe je potrebno dostaviti na-
ročniku do vključno 9. 7. 1998.

Ponudba se odda na originalnem popisu
v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za adaptacijo vrtca v Bistrici ob
Sotli”, na sedež Občine Podčetrtek, Škofja
gora 1, 3254 Podčetrtek.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
v zbornici OŠ Bistrica ob Sotli ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Občina Podčetrtek
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Preklic
Ob-4143

Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ulica 2, Maribor,

preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev za nabavo telekomunikacijske opre-
me, objavljen v Uradnem listu RS, št. 46, z
dne 19. 6. 1998, Ob-3686.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-4078
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, Ma-
ribor

razveljavlja
javni razpis za izvajanje operativno-izva-

jalskih del na komunalni infrastrukturi v Ma-
riboru za izgradnjo kanalizacije v MČ Stu-
denci, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 3. 4. 1998; Ob-1504.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Dopolnitev

Št. 363-02-45/98 Ob-4116
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev za storitve, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998, Ob-3544, se
dopolni z merili za ocenjevanje ponudb

za različico A: najem opremljenih po-
slovnih prostorov:

– lokacijska ustreznost,
– ustreznost poslovnih prostorov po do-

datnih merilih,
– spreminjanje cen,
– plačilni pogoji,
– konkurenčnost cen,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
za različico B: najem s postopnim od-

kupom opremljenih poslovnih prostorov:
– lokacijska ustreznost,
– ustreznost poslovnih prostorov po do-

datnih merilih
– pogoji postopnega odkupa poslovnih

prostorov in pisarniške opreme,
– spreminjanje cen,
– plačilni pogoji,
– konkurenčnost cen,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najugodnejša je tista ponudba, ki dose-

že najvišji rezultat po vseh vrednotenjih po
posameznih različicah.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-3887
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kont. oseba prof. dr. Robert Zorec, Vrazov
trg 2, Ljubljana, tel. +386 61 310-841, +386
61 1422-144, faks +386 61 302-272,
e-mail: RobertZorec@pafi.mf.uni-lj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laserski konfokalni

mikroskop z dvofotonsko ekscitacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 66,800.000
SIT, predvideni čas objave: 26. junij 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10. november 1998, zače-
tek avgust 1998, zaključek november 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Univerza v Ljubljani, Me-
dicinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vra-
zov trg 2, tel. +386 61 312-669, faks +386
61 321-755.

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 31. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Medicinska fakulte-
ta, odpiranje vodi doc. dr. Marjan Rupnik,
Vrazov trg 2, Ljubljana, tel. +386 61
312-669, faks +386 61 321-755.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Medicinska fakulteta, Inšti-
tut za patološko fiziologijo, kont. oseba taj-
ništvo, Brigita Plevel, Zaloška c. 4, p.p.
2211, Ljubljana, tel. +386 61 310-841,
faks +386 61 302-272.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 26. 6. 1998 do 10. 7. 1998, za
12.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog, s pripi-
som “konfokalni mikroskop”, na račun šte-
vilka: 50103-603-41175 MF.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: ULJ-MF, PA-FI, LN-MCP, prevzemnik
Robert Zorec, Zaloška cesta 4, p. p. 2211,
Ljubljana, tel. +386 61 310-841, +386 61
1422-144, faks +386 61 302-272, e-mail:
RobertZorec@pafi.mf.uni-lj.si.

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: 21. 8. 1998.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-3888
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120; 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

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

Navedba vsebine: dobava, projektira-
nje, montaža in vključitev HDSL linijskih
prenosnih sistemov na območju Teleko-
ma Slovenije, PE Novo mesto, v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 27. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Lukanc Borut,
dipl. inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-036; 041/651-831, faks
068/322-853, soba št. 78.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998, po plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom, na žiro račun številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.

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 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-3889
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 Tolmin, kont. oseba Šuligoj Ra-
fael, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
065/81-001, faks 065/83-682.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova Zdravstve-
ne postaje Most na Soči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 8.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Tolmin, prev-
zemnica Šorli Marta, Ul. padlih borcev 1b,
5220 Tolmin, tel. 065/81-001, faks
065/81-155.

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. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Tolmin, od-
piranje vodi Šuligoj Rafael, Ul. padlih bor-
cev 1b, Tolmin, tel. 065/81-001, faks
065/83-682.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., kont.
oseba Kozorog Danilo, Ul. Petra Skalarja 2,
Tolmin, tel. 065/81-091, faks
065/81-091.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, pred prevze-
mom razpisne dokumentacije, na račun šte-
vilka: 52030-630-7108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 8. 1998.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobene ponudbe.
Občina Tolmin

Ob-3890
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int.
224, faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazov in
porušitev ob cesti Prevalje–Leše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni,
začetek 10. 8. 1998 in zaključek 10. 10.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, int. 125, faks
0602/23-638, sprejemna pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Pre-
valje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, vodja
urada za KCG, Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hovnik Rajko, inž. grad., Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, int. 224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998, za vrednost 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na žiro račun
številka: 51830-630-25601.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821,
faks 0602/23-638.

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: 4. 8. 1998.
Občina Ravne-Prevalje

Št. 135/98 Ob-3891
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
brez omejitev za izgradnjo kanalizacije

v naselju Šentilj
1. Splošni podatki: investitor Občina

Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanali-

zacije.
3. Lokacija: naselje Šentilj.
4. Obseg del: izgradnja kanala B2.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno

usposobljeni ponudniki na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “razpis – kanal
B2 – kuverta 1, Ne odpiraj”; “razpis – kanal
B2 – kuverta 2, Ne odpiraj” in točnim naslo-
vom ponudnika na hrbtni strani kuverte. Ne-

pravilno opremljene in nepravočasno pris-
pele ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša 10,000.000 SIT.

7. Predvideni rok pričetka in dokonča-
nja del: 3. avgust 1998–18. september
1998.

8. Kuverta št. 1 – dokumentacija mora
vsebovati:

– vse dokumente, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija. Dokumenti morajo biti ošte-
vilčeni in priloženi po vrstnem redu, kot to
zahtevajo pogoji razpisne dokumentacije.

9. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo (predračun) na originalu raz-

pisne dokumentacije z obračunanim pro-
metnim davkom. Ponudba mora biti izpol-
njena v rokopisu.

10. Ponudniki oddajo ponudbe strokov-
ni komisiji tik pred javnim odpiranjem po-
nudb, ki bo 20. dan po objavi razpisa, ob
12. uri, v prostorih Občine Šentilj.

11. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe.
13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo po plačilu 4.000 SIT, na se-
dežu naročnika, vsak dan od 8. do 12. ure,
do vključno 15. dan po objavi razpisa.

14. Investitor bo izbral najugodnejšega
ponudnika ter z njim sklenil pogodbo v vred-
nosti, ki jo zagotavlja proračun občine za
leto 1998.

15. Odpiranju ponudb lahko prisostvu-
jejo predstavniki ponudnikov na podlagi
predhodne predložitve pooblastila.

16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 10 delovnih dni od dneva odpiranja
ponudb.

Za eventualne potrebne dodatne infor-
macije se obrnite na Občino Šentilj – Odde-
lek za komunalno gospodarstvo in okolje,
Anžel Miroslav, tel. 651-133.

Občina Šentilj

Ob-3892
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: VVZ Manko Golar, kont. oseba Breda
Forjanič, Kocljeva 2, Gornja Radgona, tel.
069/61-274, faks 069/61-274, e-mail: mi-
ran.gomboc@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija strehe na
objektu Kocljeva 2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 dni, začetek 20. 7.
1998 in zaključek 15. 8. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 7. 1998 do 8. ure,
na naslov: VVZ Manko Golar, prevzemnik Mi-
ran Gomboc, Kocljeva 2, 9250 Gornja Rad-
gona, tel. 069/61-274, faks 069/61-274,
e-mail: miran.gomboc@guest.arnes.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 10. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: VVZ Manko Golar,
odpiranje vodi Janez Brunčič, Kocljeva 4,
Gornja Radgona.

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: VVZ Manko Golar, kont.
oseba Miran Gomboc, Kocljeva 2, Gornja
Radgona, tel. 069/61-274, faks
069/61-274.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinski polog.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 9.1998.

VVZ Marko Golar, Gornja Radgona

Ob-3893
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: Gasilsko reševalna služba,
p.o., Kranj, Bleiweisova 34.

2. Predmet javnega naročila: dobava te-
renskega vozila, ki bo po opremskih dopol-
nitvah uporabljeno kot poveljniško vozilo (oz-
naka PV-1 po slovenski tipizaciji, tč. 3.1.1) z
naslednjimi osnovnimi značilnostmi:

– bencinski motor min. 100 kW, pogon
4 × 4, servo volan, ABS zavorni sistem,
nosilnost min. 700 kg (ojačane vzmeti in
amortizerji), dolžina min. 4500 mm, višina
min. 1650 mm, možnost montaže vitla moči
1,5 t (spredaj), atestirana vlečna kljuka s
krogelno glavo, gume M & S, osnova za
pritrditev prtljažnika na strehi,

– 5 vrat, najmanj 4 samostojni sedeži ali
zadnja klop deljiva 1/3 – 2/3, prevleke se-
dežev iz blaga, talni tepihi guma, nasloni za
glavo, varnostni pasovi, centralno zaklepa-
nje, barva rdeča RAL 3000,

– normalna osvetlitev in signalizacija, me-
tal halidni reflektorji (podrejeno halogen),
meglenke, ogrevanje stekla zadnjih vrat in
stranskih ogledal, možnost priklopa dodat-
ne razsvetljave 500 W.

3. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 7,000.000 SIT.

4. Rok izvršitve naročil: do 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– lastnosti in kakovost,
– skladnost z razpisno dokumentacijo,
– cene in plačilne pogoje,
– reference oziroma dokazila o tehnič-

nih in ostalih zmožnostih,
– ugodnosti servisiranja.
6. Rok za oddajo ponudb je 60 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe poslati v zapečatenih kuvertah

na naslov: Gasilsko reševalna služba, p.o.,
Bleiweisova 34, 4000 Kranj, z oznako “Ne
odpiraj – za javni razpis” in jasno oznako
ponudnika na hrbtni strani ovitka.

Kot pravočasne se bodo upoštevale po-
nudbe, predane naročniku ali oddane na
pošti 40. dan po objavi razpisa v Uradnem
listu RS.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi GRS Kranj,
Bleiweisova 34. Predstavniki ponudnikov
izročijo komisiji pooblastila za sodelovanje.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb, sklepanje pogodbe pa bo zaklju-
čeno do 15. septembra 1998.

9. Interesenti lahko dvignejo brezplačno
dodatno razpisno dokumentacijo v tajništvu
GRS Kranj, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, tel. 375-251, pri Mileni Ošina, even-
tualno potrebna dodatna tehnična pojasnila
pa daje Milan Pogačnik, tel. 375-264.

Gasilsko reševalna služba, p.o.
Kranj

Ob-3894
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Graj-
ski trg 14, Rače.

2. Predmet javnega naročila: obnovitve-
na dela na krajevni cesti Planica nad
Framom, odsek križišče cerkev–Potnik.

3. Orientacijska vrednost: 10,000.000
SIT.

4. Rok začetka del: 1. 9. 1998, zaklju-
ček del: 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

6. Najnižja cena ni pogoj za izbiro po-
nudnika.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
obnovitvena dela na krajevni cesti Planica
nad Framom, odsek križišče cerkev–Potnik”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 8.
1998 ob 8. uri, v sejni dvorani Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, Rače.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun občine, št.
51800-630-25547, z virmanskim nalogom
ali s položnico.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 18. 8. 1998.

10. Naročnik si pridržuje pravico odstopi-
ti od pogodbe, kolikor mu ne bodo dodelje-
na državna sredstva iz naslova spodbujanja
razvoja demografsko ogroženih območij.

Ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

Občina Rače-Fram

Št. 66000-003/98-0200 Ob-3895
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. Splošni podatki
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela
“Rudarskega doma”:

– obseg del je razviden iz razpisne do-
kumentacije,

– naročnik si pridržuje pravico, da lahko
odda dela po posameznih sklopih najugod-
nejšemu ponudniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na zagotovljena finančna sredstva in mož-
nost izvedbe del.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del je v avgustu 1998, dokončanje pa v
oktobru 1998.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
Rudarski dom” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na Občini Tr-
bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, soba št. 50,
kont. oseba Darja Tavzelj, vsak dan od 9.
do 12. ure.

10. Dopolnilne podatke v zvezi z izdela-
vo ponudbe lahko ponudniki dobijo na Od-
delku za okolje in prostor občine Trbovlje,
tel. 0601/22-420, Tavzelj Darja.

Št. 66000-003/98-0200 Ob-3896
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. Splošni podatki
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.

2. Predmet javnega naročila z orientacij-
skimi cenami: toplifikacija večstanovanj-
skih objektov za sledeče sklope:
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a) Keršičeva cesta 20/a – 3,000.000
SIT,

b) Keršičeva cesta 22/a – 3,000.000
SIT,

c) Keršičeva cesta 23/a – 3,000.000
SIT,

d) Savinjska cesta 1-6 – 15,000.000 SIT.
Obseg del je razviden iz razpisne doku-

mentacije.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, z ozirom
na zagotovljena finančna sredstva in mož-
nost izvedbe del.

3. Rok začetka del je v avgustu 1998,
dokončanje pa v septembru 1998.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
merila so navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

Ponudba, oddana ločeno za posamezni
sklop, mora biti pravilno označena v zapeča-
teni kuverti z napisom “Ne odpiraj – ponudba
toplifikacija – sklop...” ter številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo na podlagi potr-
dila o plačilu 20.000 SIT na žiro račun
52700-630-10056, na Občini Trbovlje, Le-
ninov trg 4, Trbovlje, soba št. 50, kont. ose-
ba Jože Medved, vsak dan od 9. do 12. ure.

Občina Trbovlje

Ob-3897
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: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica,
kont. oseba: Božena Kolman Finžgar – rav-
nateljica, tel. 064/714-534.

2. Predmet javnega naročila: mizarska
izdelava neserijske opreme in dobava
serijske opreme za opremo knjižnice in
čitalnice na Bledu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del predvidoma
15. 9. 1998 in konec del 15. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, so navedene
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudnikovim pre-

dračunom, ki mora vsebovati ceno z vklju-
čenim prometnim davkom,

– datum, do katerega velja ponudba,

– druge ugodnosti ponudnikov.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 14. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Knjižnica A. T. Linharta,
Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z naslovom naročnika in ponudnika ter z
napisom “Ponudba za opremo knjižnice
Bled – Ne odpiraj!”

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998
ob 10. uri v dvorani Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na voljo do
vključno 31. 7. 1998, vsak delovni dan
knjižnice od 9. do 12. ure pri ravnateljici
knjižnice Boženi Kolman Finžgar, Gorenj-
ska c. 27, Radovljica.

Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti ob dvigu do-
kazilo o vplačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 51540-603-31497 s pripisom: “za raz-
pisno dokumentacijo”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo zainteresira-

ni pri ravnateljici knjižnice in pri projektantu:
Arhe, d.o.o., Dušan Engelsberger, d.i.a.,
Podrožniška pot 11, Ljubljana, tel.
061/216-433.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 8. 1998.
Knjižnica A. T. Linharta

Radovljica

Ob-3898
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

rekonstrukcije in prizidek k vaškemu
domu v Dolgi vasi

1. Naročnik: KS Dolga vas, Lendava.
2. Predmet javnega naročila: Izgradnja

rekonstrukcije in prizidek k vaškemu domu
v Dolgi vasi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izgradnje: od 1. 8.
1998 do 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference ponudnikov pri takih oziro-

ma podobnih delih,
– plačilni pogoji,
– rok garancije izvedenih del,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– ostala merila določena z razpisno do-

kumentacijo.

6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
naročniku najpozneje do 12. ure dvajseti
dan po objavi razpisa.

7. Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, ponudba za
rekonstrukcijo in prizidek k vaškemu domu
v Dolgi vasi. “ V pisarni KS Dolga vas, ki bo
odprta na dan oddaje ponudb od 10. ure
naprej v vaškem domu v Dolgi vasi.

8. Na kuverti mora biti naslov naročnika,
na hrbtni strani pa naslov pošiljatelja.

9. Javno odpiranje bo na dan poteka raz-
pisnega roka ob 12.30 v prostorih vaškega
doma v Dolgi vasi.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

11. Zainteresirani naročniki lahko v razpi-
snem roku, vsak delovni dan dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na naslovu: Atrij, gradbeni
inženiring Odranci, Gajska ulica 39, 9233
Odranci, na osnovi predhodne predložitve do-
kazila o plačilu 10.000 SIT za stroške, ki se
nakažejo na žiro račun podjetja Atrij, Odranci,
št. 51900-601-24186. Na omenjenem na-
slovu lahko ponudniki dobijo na vpogled tudi
kompletno projektno dokumentacijo.

12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri pod-
jetju Atrij, d.o.o., Gajska 39, Odranci – Ko-
larič Anton, tel. 069/71-245.

KS Dolga vas

Št. 0403-279/1-98 Ob-3899
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zavod Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Titova 112, Jesenice.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika endoskopske
opreme (videokolonoskop, klasični ga-
stroskop, rektoskopski set, dva stroja
za čiščenje endoskopov, ultrazvočni či-
stilec endoskopskega pribora), za po-
trebe gastroenterološke ambulante v
SBJ.

3. Orientacijska vrednost v razpisu na-
vedene opreme: 14 mio SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec po sklenitvi po-
godbe.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena v SIT s temeljnim prometnim dav-
kom,

– plačilni pogoji – možnost obročnega
odplačevanja,

– kvaliteta – reference,
– garancijski rok,
– usposobljenost ponudnika,
– boniteta ponudnika BON2, BON3, ki

ne sme biti starejše od 30 dni,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene na naslov: Splošna bolnišnica
Jesenice, Titova 112, 4270 Jesenice, naj-
kasneje do 17. 7. 1998.
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8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: za razpis ter s številko
javnega razpisa iz Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Splošne bolnišnice Jesenice, Titova
112, Jesenice, 20. 7. 1998 ob 13. uri.
Odpiranje bo vodila Nataša Mežek, dipl. ek.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

11. Natančnejšo razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu bolni-
šnice pri tajnici direktorja Zlati Koder, vsak
dan med 11. in 12. uro. Cena razpisne
dokumentacije je 2.000 SIT.

Način plačila – gotovinski.
Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-3900
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
kont. oseba Stanislav Gradišnik – ravnatelj,
Grajska 11, Slovenska Bistrica, tel.
062/815-526, faks 062/812-725.

2. Predmet javnega naročila: tesarska,
krovska in gradbena dela.

Navedba vsebine: obnova ostrešja sa-
mostana Studenice.

Obseg dela je razviden iz popisa del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek: avgust 1998, dokončanje: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Zavod za kulturo Slo-
venska Bistrica, Grajska 11, 2310 Sloven-
ska Bistrica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica, Grajska 11, Slovenska
Bistrica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Graj-
ska 11, Slovenska Bistrica, tel. 062/815-526,
faks 062/812-725. Razpisna dokumentacija
je na razpolago do 14. 7. 1998 za 5.000 SIT,
vsak delovnik od 7. do 14. ure.

Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 51810-603-37095.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 8. 1998.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Št. 21/17-214 Ob-3908
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 Naklo, kont. oseba Drago Gori-
čan, tajnik občine, Glavna cesta 24, Naklo,
tel. 064/471-890, faks 064/471-688, so-
ba št. 4.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok za leto 1998/1999 v OŠ Naklo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: po šolskem koledarju –
definirano s pogodbo, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 24. 6. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, tel. 064/471-890,
faks 064/471-688.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
prevoze osnovnošolskih otrok”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Naklo, odpi-
ranje vodi Boris Černilec, Glavna cesta 24,
Naklo, tel. 064/471-890, faks
064/471-688, soba št. 6.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Naklo, kont. oseba
Marija Meglič, Glavna cesta 24, Naklo, tel.
064/471-890, faks 064/471-688, soba
št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Občina Naklo

Št. 401-30/98 Ob-3909
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 Zagorje ob Savi, kont. osebi
Vlasta Šribar, Blanka Šmit, Cesta 9. avgu-
sta 5, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-275,
faks 0601/64-011, sobi št. 18, 19.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni prevozi učen-

cev v osnovne šole v Občini Zagorje ob
Savi v šolskem letu 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del (za
šolsko leto 1998/99): začetek septembra
1998, do konca šolskega leta – junij 1999.

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

Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji podjetja oziroma

dejavnosti,
– podatke o prevoznih sredstvih, ki se

bodo uporabljala,
– bruto ceno prevoženega kilometra,
– opis morebitnih drugih ugodnosti po-

nudnika.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje v roku 20 dni od objave, na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, prevzemnici
Vlasta Šribar, Blanka Šmit, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-275,
faks 0601/64-011, sobi št. 18, 19.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Zagorje ob
Savi, odpiranje vodi Irena Drašler, dipl. jur.,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-275, faks 0601/64-011, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh po sprejetju sklepa
o izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Zagorje ob Savi, kont. ose-
bi Vlasta Šribar, Blanka Šmit, Cesta 9. avgu-
sta 5, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-275,
faks 0601/64-011, sobi št. 18, 19.

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

Ponudba mora veljati do sklenitve po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: avgust 1998.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 003/98 Ob-3912
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
in strojna dela za “plinovod za gospo-
darsko cono vzhodne Trnovlje”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Roki: predviden pričetek del je sep-
tember 1998, zaključek del oktober 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– finančne bonitete,
– roki izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
Rok za predložitev ponudb: upoštevane

bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do petka 10. 7. 1998 do 12. ure na
naslov: Mestna občina Celje, Zavod za pla-
niranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih kne-
zov 9/III, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj” – ponudba za izvedbo
“plinovodnega G.C. Vzh. Trnovlje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celj-
skih knezov 9/III, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo poob-
laščeni komisiji za odpiranje ponudb pred-
ložiti pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 30 dneh od odpiranja po-
nudb.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo od dneva objave v Uradnem listu
RS, pa do vključno do 3. 7. 1998 na naslovu:
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, v tajništvu,
kjer bo na vpogled celotna dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo s potrdilom o pred-
hodnem plačilu stroškov dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR Zavoda za planira-
nje in izgradnjo: 50700-630-8010105,
sklic na številko 001-98.

9. Ostali podatki
Vse dodatne informacije ponudniki dobi-

jo na naslovu naročnika, vodja projekta Bra-
ne Gabrijan, gr. inž., ali tel. št.
063/484-822.

Št. 004/98 Ob-3913
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela za kanal “4” v ZN Trnovlje–jug.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Roki: predviden pričetek del je okto-
ber 1998, zaključek del november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– finančne bonitete,
– roki izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudb: upošte-

vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do petka 10. 7. 1998 do 12.
ure na naslov: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih
knezov 9/III, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “ne odpiraj” – ponudba za izvedbo
kanala “4”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 9/III, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo poob-
laščeni komisiji za odpiranje ponudb pred-
ložiti pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 30 dneh od odpira-
nja ponudb.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo od dneva objave v Uradnem listu
RS, pa do vključno 3. 7. 1998 na naslovu:
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, v tajništvu,
kjer bo na vpogled celotna dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo s potrdilom o pred-
hodnem plačilu stroškov dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR Zavoda za planira-
nje in izgradnjo: 50700-630-8010105,
sklic na številko 001-98.

9. Ostali podatki
Vse dodatne informacije ponudniki dobi-

jo na naslovu naročnika, vodja projekta Bra-
ne Gabrijan, gr. inž., ali tel. št.
063/484-822.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Št. 26/98 Ob-3914
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

ka: Športna zveza občine Slovenska Bistri-
ca, kont. oseba Vili Stegne, Grajska ulica
11, Slovenska Bistrica, tel. + faks
062/810-016.

2. Predmet javnega naročila: financira-
nje gradbenih del.

Navedba vsebine: financiranje izgrad-
nje kegljišča z gostinskim lokalom.

3. Orientacijska vrednost naročila: keg-
ljišče z gostinskim lokalom: orientacijska
vrednost del znaša 31,610.575 SIT.

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

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

– finančna trdnost in sposobnost,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– cena izvedbe del, ki se bo poračuna-

vala,
– rok izvedbe funkcionalne,
– višina povrnjene najemnine,
– eventualne druge ugodnosti.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 14. 7. 1998 na
naslov: Športna zveza občine Slovenska Bi-
strica, prevzemnik Vili Stegne, Grajska ulica
11, 2310 Slovenska Bistrica, tel. + faks
062/810-016.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
na naslovu: Športna zveza občine Sloven-
ska Bistrica, odpiranje vodi Vili Stegne in
Jože Pleterski, Grajska ulica 11, Slovenska
Bistrica, tel. + faks 062/810-016.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisano
dokumentacijo: Športna zveza občine Slo-
venska Bistrica, kont. oseba Vili Stegne,
Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica, tel. +
faks 062/810-016.

Razpisana dokumentacija je na razpola-
go do 14. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun na račun
številka 51810-678-42994.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro ponudnika brez omejitev.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 7. 1998.

Št. 26/98 Ob-3915
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: Športna zveza občine Slovenska Bistri-
ca, kont. oseba Jože Pleterski, Grajska uli-
ca 11, Slovenska Bistrica, tel. + faks
062/810-016.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
gradbenih in obrtniških del kurilnice pri stari
telovadnici.

Navedba vsebine: obnova kurilnice kot
prizidka k stari telovadnici in drugih pri-
zidkov.

3. Orientacijska vrednost naročila: ku-
rilnica z prizidki: orientacijska vrednost del
znaša 4,500.000 SIT.

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

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

– finančna trdnost in sposobnost,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
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– cena izvedbe del, ki se bo poračuna-
vala,

– rok izvedbe funkcionale,
– višina povrnjene najemnine,
– eventualne druge ugodnosti.
Upoštevana bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 14. 7. 1998 na
naslov: Športna zveza občine Slovenska Bi-
strica, prevzemnik Jože Pleterski, Grajska
ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica, tel. +
faks 062/810-016.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
na naslovu: Športna zveza občine Sloven-
ska Bistrica, odpiranje vodi Jože Pleterski,
Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica, tel. +
faks 062/810-016.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisano
dokumentacijo: Športna zveza občine Slo-
venska Bistrica, kont. osebi Vili Stegne in
Jože Pleterski, Grajska ulica 11, Slovenska
Bistrica, tel. + faks 062/810-016.

Razpisana dokumentacija je na razpola-
go do 14. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun na račun
številka 51810-678-42994.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro ponudnika brez omejitev.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 7. 1998.
Športna zveza

občine Slovenska Bistrica

Ob-3918
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: RS Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gradnja gostinske

šole Celje: dobava in montaža športne
opreme – ponovni razpis.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 5. 8. 1998 in/ali zaključek 25. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: I.RA. Inženiring Radovlji-
ca, prevzemnica Ana Čeh, Gorenjska 26,
4240 Radovljica, tel. 064/715-452, faks
064/715-498, e-mail ira@s.5.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. 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 javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: I.RA. Inženiring Radovljica, kont.
oseba Ana Čeh, Gorenjska 26, Radovljica,
tel. 064/715-452, faks 061/715-498.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 51540-601-11945 APPNI Ra-
dovljica.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3919
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: Krajevna skupnost Kog, kont. oseba
Zdravko Hlebec, Kog 7, Kog, tel.
062/717-531, faks 062/717-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija med-
krajevne ceste Vitan–Kajžar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
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 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Krajevna skupnost Kog,
prevzemnik Zdravko Hlebec, Kog 7, 2276
Kog, tel. 062/717-531, faks
062/717-531.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Kog, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Kog 7,
Kog, tel. 062/717-531, faks 062/717-531.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Kog,
kont. oseba Zdravko Hlebec, Kog 7, Kog,
tel. 062/717-531, faks 062/717-531.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Krajevna skupnost Kog

Ob-3920
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca prenove
stanovanjske hiše Rečna 5

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
kont. oseba Olga Funa, dipl. ek., Zarnikova
3, Ljubljana, tel. 061/17-10-656, faks
061/310-478, soba št. 317/III.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
pri prenovi stanovanjske hiše na Rečni
5 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 15,000.000
SIT, 29. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1998, zaključek marec 1999.

5. Kriteriji in merila za izbiro najugodenj-
še ponudbe:

– ponudbena cena, preračunana na pri-
merljivi nivo,

– plačilni pogoji,
– terminski plan,
– dinamika plačil,
– morebitni drugi komercialni pogoji,
– garancijski roki.
Našteti kriteriji se v višini in času nastan-

ka odražajo v sedanji vrednosti vseh strošk-
ov, ki jih bo imel naročnik v zvezi z naroče-
no storitvijo. Ta bo tudi edino merilo za raz-
vrščanje ponudb od najbolj do najmanj
ugodne. Sedanja vrednost stroškov bo izra-
čunana tako, da bo poleg višine upoštevan
tudi čas plačila posameznega stroška.
Stroški bodo preračunani na sedanjo vred-
nost z uporabo 10% diskontne stopnje.

6. Dostava ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do petka, 31. 7.
1998 do 10. ure, na naslov: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, prevzemnica Marij-
ka Urbančič, Zarnikova 3, Ljubljana, tel.
061/17-10-655, faks 061/301-478, soba
št. 316/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Prenova stanovanjske hiše Rečna 5”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 10.30, na naslovu: Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3,
III. nadstropje, sejna soba, odpiranje vodi
Irena Nelec, dipl. ek., tel. 061/17-10-655,
faks 061/301-478.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Stanovanjski sklad ljubljanskih ob-
čin, kont. osebi Petra Rode in Marijka Urban-
čič, Zarnikova 3, soba št. 314/III, Ljubljana,
tel. 061/17-10-652, faks 061/301-478.

Razpisna dokumentacija s popisi del in
projekti je na razpolago v dneh od 29. 6.
1998 do 3. 7. 1998 proti predložitvi potrdi-
la o vplačilu nevračljivega odkupnega zne-
ska 20.000 SIT na račun št.
50100-652-25295 s pripisom “Prenova
stanovanjske hiše Rečna 5 – JR 1”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo, samo na

pisna vprašanja, naslovljena na Stanovanj-
ski sklad ljubljanskih občin, z navedbo šifre
“Rečna 5 – vprašanja – JR 1”. Odgovori
bodo posredovani pisno, kont. oseba Olga
Funa, dipl. ek., Zarnikova 3, soba št.
317/III, Ljubljana, tel. 061/17-10-656, faks
061/301-478.

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

Ponudba mora veljati do: 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: v zakonskem roku.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,

Ljubljana

Št. 05/82-98 Ob-3921
Investitor Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za dobavo stenskega prikazovalnika
v Centru vodenja SEL

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava, vgradnja
in zagon opreme na lokaciji CV SEL v HE
Medvode za stenski prikazovalnik, kar vse-
buje:

– projekcijske module,
– samostojni mM-Terminal/X,
– delovni postaji,
– ustrezno dokumentacijo,
– prevzemna preizkušnja, transport in za-

varovanje,
– montaža in zagon,
– umerjanje in preverjanje kakovosti in

razpoložljivosti,
– zagotovitev rezervnih delov,
– izdelavo vzdrževalnih ter obratovalnih

navodil,
– šolanje uporabnika in
– sodelovanje pri tehničnem prevzemu.
3. Ponudnik mora pri oddani ponudbi ob-

vezno upoštevati navodila iz razpisne doku-

mentacije oziroma oddati ponudbo na prilo-
ženem obrazcu s prilogami. Podrobnejši po-
goji razpisa so določeni v razpisni doku-
mentaciji, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
(samo ob predložitvi dokazila o vplačilu
26.625 SIT na žiro račun SEL, št.
50106-601-27492 pri Agenciji za plačilni
promet, ekspozitura Ljubljana-Vič, s pripi-
som “dvig dokumentacije za stenski prika-
zovalnik v CV SEL”) pri investitorju (Blaž
Pišek, tel. 061/174-35-35 in
061/174-35-51, soba št. 2, D3, od 29. 6.
do 3. 7. 1998, od 8. do 10. ure, od 6. 7.
1998 veljajo nove telefonske številke
061/17-49-184 in 061/17-49-131).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
39,000.000 SIT.

5. Predviden rok izvedbe je od 26. 8.
1998 do 7. 12. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnologija izvedbe,
– ponudbena cena del,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe in
– garancija.
7. Rok za oddajo ponudb je 31. 7. 1998

do 9. ure osebno ali po pošti na naslov Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
cesta 46, 1215 Medvode. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprtih ločenih kuvertah z ozna-
ko: “Ne odpiraj! Ponudba za dvig dokumen-
tacije za stenski prikazovalnik v CV SEL”.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
imenovana komisija investitorja na novem
naslovu investitorja, v poslovnem objektu na
lokaciji HE Medvode, Gorenjska cesta 46,
Medvode, v sejni sobi v pritličju, 31. julija
1998 ob 10. uri. Kopijo zapisnika o odpira-
nju ponudb bodo ponudniki prejeli v osmih
dneh po odpiranju.

9. Ponudba  mora  veljati  najmanj  do
14. septembra 1998.

10. O izbiri izvajalca bo investitor pisme-
no obvestil vse ponudnike v 15 dnevih po
uspešnem odpiranju ponudb.

Št. 05/81-98 Ob-3922
Investitor Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za dobavo opreme za nadgraditev
digitalnega telekomunikacijskega

omrežja SEL na objektih HE Medvode
in HE Mavčiče

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava, vgradnja in
zagon opreme na lokaciji HE Medvode in
HE Mavčiče za nadgraditev digitalnega te-
lekomunikacijskega omrežja SEL, kar vse-
buje:

– digitalno telekomunikacijsko opremo
fleksibilnih multipleksorjev primarne stopnje
FMX,

– pripadajočo opremo za vodenje digi-
talnega telekomunikacijskega omrežja SEL,

– ustrezno dokumentacijo,
– prevzemna preizkušanja, transport in

zavarovanje,

– montažo in zagon,
– instalacijo, umerjanje, nastavitve in pre-

verjanje kakovosti in razpoložljivosti,
– zagotovitev rezervnih delov,
– izdelavo vzdrževalnih ter obratovalnih

navodil,
– šolanje uporabnika in
– sodelovanje pri tehničnem prevzemu.
3. Ponudnik mora pri oddani ponudbi ob-

vezno upoštevati navodila iz razpisne doku-
mentacije oziroma oddati ponudbo na prilo-
ženem obrazcu s prilogami. Podrobnejši po-
goji razpisa so določeni v razpisni doku-
mentaciji, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
(samo ob predložitvi dokazila o vplačilu
26.625 SIT na žiro račun SEL, št.
50106-601-27492 pri Agenciji za plačilni
promet, ekspozitura Ljubljana-Vič, s pripi-
som “dvig dokumentacije za dobavo opre-
me za nadgraditev digitalnega telekomuni-
kacijskega omrežja SEL”) pri investitorju
(Blaž Pišek, tel. 061/174-35-35 in
061/174-35-51 soba št. 2, D3, od 29. 6.
do 3. 7. 1998, od 8. do 10. ure, od 6. 7.
1998 veljajo nove telefonske številke
061/1749-184 in 061/1749-131).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
28,000.000 SIT.

5. Predviden rok izvedbe je od 17. 8.
1998 do 1. 12. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnologija izvedbe,
– ponudbena cena del,
– reference ponudnika,
– možnost vzdrževanja,
– usposobljenost kadrov,
– rok izvedbe in
– garancija.
7. Rok za oddajo ponudb je 20. 7. 1998

do 9. ure osebno ali po pošti na naslov Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
cesta 46, 1215 Medvode. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprtih ločenih kuvertah z ozna-
ko: “Ne odpiraj! Ponudba za dvig dokumen-
tacije za dobavo opreme za nadgraditev digi-
talnega telekomunikacijskega omrežja SEL”.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
imenovana komisija investitorja na novem
naslovu investitorja, v poslovnem objektu na
lokaciji HE Medvode, Gorenjska cesta 46,
Medvode, v sejni sobi v pritličju, 20. julija
1998 ob 10. uri. Kopijo zapisnika o odpira-
nju ponudb bodo ponudniki prejeli v osmih
dneh po odpiranju.

9. Ponudba  mora  veljati  najmanj  do
3. septembra 1998.

10. O izbiri izvajalca bo investitor pisme-
no obvestil vse ponudnike v 15 dnevih po
uspešnem odpiranju ponudb.

Savske elektrarne Ljubljana

Št. 961/98 Ob-3923
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba mag.
Marija Žolnir-Dovč, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila
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Navedba vsebine: nabava in montaža
zaščitnih mikrobioloških komor (II. raz-
red) kom 5.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

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

– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– cena izvedbe naročila,
– plačilni pogoji in način plačila,
– čas trajanja garancije za izvedeno delo

in vgrajeni material.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene do 20. 7. 1998 do 10. ure na
naslov: Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo, prevzemnik
tajništvo uprave, Golnik 36, 4204 Golnik,
tel. 064/461-122, faks 064/461-578.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo Golnik, odpiranje bo vodila mag.
Marija Žolnir-Dovč, dipl. biolog, Golnik 36,
Golnik, tel. 064/461-122, int. 214, faks
064/461-578.

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

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 27. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, v.u.d., Bolnišnica
Golnik, Golnik (uprava), tel. 064/461-122
int. 210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 17. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni bolni-
šnice Golnik-Klinični oddelek za pljučne bo-
lezni in alergijo, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 18. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za

pljučne bolezni in alergijo

Št. 19/98 Ob-3950
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za predstavitev Republike Slovenije

na svetovni razstavi EXPO 2000
v Hannovru

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: Idejna zasnova pred-
stavitve in izvedbe nastopa RS na svetovni
razstavi EXPO 2000, ki bo od 1.6. do
31. 10. 2000 v Hannovru pod naslovom
“Človeštvo-narava-tehnologija”.

V skladu z izbrano tematiko nastopa pod
naslovom “Življenje in delo” se želi Slovenija
predstaviti kot država z evropsko tradicijo,
inovativnostjo, uporabnostjo in tehnično in-
genioznostjo rešitev uporabnih in namen-
skih predmetov in zgradb, kot dežela, ki v
svoji raznolikosti ponuja veliko v gospodar-
skem sodelovanju in turizmu, ki je okolje-
varstveno naravnana in ima karakteristične
in specifične lastnosti znotraj srednjeevrop-
skega prostora.

3. Vsebina projekta:
3.1 oblikovanje osnovne ideje nastopa

na odprtem prostoru 1000 m2 (najmanj
500 m2 pokrite površine),

3.2 idejna zasnova predstavitvenega (za-
časnega) objekta na omenjeni površini,

3.3 idejno osnovo grafične podobe slo-
venskega nastopa na EXPO 2000 ob upo-
števanju pogojev glavnega organizatorja pri-
reditve z aplikacijami.

4. Ponudba mora vsebovati:
– vse koncepte in načrte, ki zadostujejo

točkam iz vsebine projekta,
– opisno in grafično predstavitev idejne za-

snove predstavitvenega začasnega objekta,
– maketo idejne zasnove v merilu 1:100,
– zaželjena je tudi računalniška vizuali-

zacija,
– opisno in grafično osnovo grafične po-

dobe slovenskega nastopa na EXPO 2000.
5. Ponudnik po lastni želji oblikuje sku-

pino soizvajalcev in sam izbira podizvajalce,
vendar mora predloge posredovati naročni-
ku v skupen pregled in potrditev.

6. Orientacijska vrednost naročila:
500.000 SIT.

7. Izvedbeni rok: 31. avgust 1998.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kreativnost in celovitost ponudbe,
– cena, plačilni pogoji in transparentnost

finančne konstrukcije,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del doma in/ali v tujini.
9. Pisne ponudbe z vso potrebno doku-

mentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis-EXPO 2000” morajo ponud-
niki dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s ponudbo mora prispeti v vlo-
žišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno do
31. 8. 1998 do 12. ure.

Ponudbe bo po preteku tega roka odpr-
la in ocenila komisija za odpiranje in ocenje-
vanje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno označenih
ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene ponudnikom.

10. Odpiranje ponudb bo 1. septembra
1998 ob 10. uri v Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, v veliki sejni so-
bi (drugo nadstropje).

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Kolikor se pri zainteresiranih ponud-
nikih pojavijo vprašanja v zvezi s tem razpi-
som, se lahko dne 2. 7. 1998 med 10. in
12. uro zglasijo v sejni sobi, št. 314 (tretje
nadstropje), v Ministrstvu za znanost in teh-
nologijo, Slovenska 50, Ljubljana) na infor-
mativnih urah. O poteku informativnih ur bo
voden zapisnik, v katerem bodo vpisana vsa
vprašanja in odgovori.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 350-05-01/96/98-2 Ob-3952
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika
Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

3. Navedba vsebine: izgradnja komunal-
ne infrastrukture.

4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
90,000.000 SIT.

Predviden začetek in dokončanje del:
začetek v avgustu, dokončanje v decembru
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cene storitev,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– izvedbeni rok,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika, reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 30 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov: Ob-
čina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.

7. Ponudbe  morajo  biti  v  zaprtih
kuvertah in opremljene z imenom in naslo-
vom ponudnika. Ponudba mora biti ozna-
čena z napisom: “Ne odpiraj – za razpis –
ponudba  za  izgradnjo  komunalne  infra-
strukture”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7.
1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče,
C. na Roglo 13b, Zreče.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 29. 6. 1998 do 15. 7.
1998, med 9. in 11. uro, na Občini Zreče,
pri Andreju Furmanu. Razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za 15.000 SIT po enod-
nevni predhodni najavi po telefaksu in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je
negotovinski, na račun številka:
50720-630-10173, sklic na oznako pred-
meta plačila (oznaka razpisa). Dodatne in-
formacije so na razpolago na Občini Zreče
pri Andreju Furmanu tel. 063/757-17-07 in
Stanku Makovcu, tel. 063/422-00.

10. Naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega manjšega in večjega obsega
naročil od razpisanih, odvisno od razpolož-
ljivih  finančnih  sredstev  in  dejanskih
potreb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh.

Občina Zreče
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Št. 1227/98 Ob-3956
JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-

sta 58, 1516 Ljubljana, na podlagi 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme

za rekonstrukcijo 110 kV stikališča
in naprav lastne rabe v RTP 110/20 kV

Bršljin
1. Naročnik: JP Elektro Ljubljana, d.d.,

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-

ugodnejšega dobavitelja za dobavo
opreme za rekonstrukcijo 110 kV stikališča
in naprav lastne rabe v RTP 110/10 kV
Bršljin.

3. Predvideni rok dobave za razpisano
opremo je 3 mesece od podpisa pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
30,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-
kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo.

6.1. Prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika.

6.2. Izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni.

6.3. BON 1, 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, ne starejše od 30 dni.

6.6. Dokazilo o poravnanih svojih ob-
veznosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni.

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. Tehnične garancije.
7.4. Sposobnost servisiranja za čas

predvidene življenjske dobe izdelka.
8. Merila
8.1. Skupna ponudbena cena (50% de-

lež).
8.2. Plačilni pogoji (10% delež).
8.3. Reference ponudnika za dobavo

elektroenergetske opreme Elektro Ljubljani
(10% delež).

8.4. Oprema, ki se že uporablja v Elek-
tro Ljubljani (10% delež).

8.5. Oprema, ki se že uporablja v elek-
trogospodarskih podjetjih v Sloveniji (10%
delež).

8.6. Dobavni rok (10% delež).
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 vso razpisano opremo, delnih
ponudb 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, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro dobavitelja za
dobavo opreme za rekonstrukcijo 110 kV
stikališča in naprav lastne rabe v RTP
110/20 kV Bršljin - Ne odpiraj“.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 15. 7. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 10. 7.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
1998, ob 10. uri v sejni sobi št. 119 upra-
ve Javnega podjetja Elektro Ljubljana, Slo-
venska 58/I v Ljubljani. Predstavniki
ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja
ponudb, morajo predložiti podpisano in
žigosano pooblastilo za zastopanje po-
nudnika.

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 Nataša Šker-
janec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na na-
slovu Elektro Ljubljana, Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 3. 7. 1998, za plačilo 10.000 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.

Št. 1226/98 Ob-3957
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, na
podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro ponudnika
za obnovo antikorozijske zaščite

na visokonapetostnih
elektroenergetskih objektih

1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za obnovo antiko-
rozijske zaščite na naslednjih visokonape-
tostnih elektroenergetskih objektih:

1. DV 2 x 110 kV Idrija –Žiri,
2. DV 35 kV TET-Cementarna,
3. DV 35 kV Hrastnik,
4. DV 20 kV Grosuplje-Ivančna go-

rica.
v skupni površini 16.265 m2.
3. Predvideni rok izvedbe
Predvideni rok izvedbe del je do konca

leta 1998 (pogojeno z vremenskimi primer-
nimi dnevi in v skladu z izklopi).

4. Orientacijska vrednost razpisa je
22,000.000 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, BON 2 in BON 3, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.

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, ne starejše od 30 dni.

6.7 Dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov, ne starejše od 30
dni.

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 Izvajalec mora zagotoviti garancijo
na opravljeno delo minimalno 10 let.

7.3 Ponudnik mora imeti najmanj 5 red-
no zaposlenih delavcev.

7.4 Delavci, ki bodo izvajali obnovo, mo-
rajo biti strokovno in zdravstveno sposobni
opravljati svoje delo in morajo imeti ustre-
zen preizkus znanja iz varstva pri delu.

8. Merila
8.1 Skupna ponudbena cena (60% -

60 točk).
8.2 Plačilni pogoji (10% - 10 točk).
8.3 Reference pri obnovi AKZ na daljno-

vodih Elektro Ljubljane (20% - 20 točk).
8.4 Reference pri obnovi AKZ na daljno-

vodih drugih naročnikov (10% - 10 točk).
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, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis – Ponudba za izbiro ponudnika za
obnovo antikorozijske zaščite na visokona-
petostnih elektroenergetskih objektih – Ne
odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 15. 7. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval le
na pisne zahteve, ki bodo naročniku priporo-
čeno posredovane po pošti do 10. 7. 1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 20. 7. 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 predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
ali nepravilno opremljene ovojnice s prijava-
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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 ga. Nataša
Škerjanec, tel. št. 131-52-55, v sobi št. 20
na naslovu Elektro Ljubljana, Slovenska ce-
sta 56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do petka 3. 7. 1998, za plačilo 5.000
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, d.d.

Ob-3958
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Rotovž – smer Maistrova
ulica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 1. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do 8.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE Mari-
bor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 7. 1998.

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

dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do 26. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Maribor

Ob-3959
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 Žale, kont. oseba Irena
Kušar, Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel.
1373-203, faks 1373-203, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:
a) kremacijska peč, stroj za izkop

jam, pogrebni vozili, vozilo za odvoz od-
padkov, avtomobil, električni vozili,
zaščitna sredstva in delovna oblačila,

b) fontane, tlakovanje poti Žal,
c) varovanje objektov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 97,760.000 SIT,
b) 21,660.000 SIT,
c) 10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 10. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Žale
d.o.o., prevzemnica Irena Kušar, Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, tel. 1373-203,
faks 1373-203, soba št. 11.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Javno podjetje Žale,
odpiranje vodi Robert Martinčič, inž., Med
hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 1373-203, faks
1373-203, soba št. 17.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Žale d.o.o.,
kont. oseba Irena Kušar, Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 1373-203, faks 1373-203,
soba št. 11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 50103-601-23974.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Žale d.o.o., kont. oseba
Niko Bambič – na podlagi pisnih zahtev,
Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 1373-203,
faks 1373-203, soba št. 11.

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

Ponudba mora veljati do 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: avgust 1998.
JP Žale, d.o.o.

Št. 40310/0018/98 070010 Ob-3960
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Adela Erker, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-315, faks 062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dograditev enood-
delčnega montažnega Vrtca Vančka
Šarha, enota Razvanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnica Adela Erker, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, so-
ba št. 343.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Adela Erker, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Adela Erker, Ul. hero-
ja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201, –
315, faks 062/2201-293.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-3961
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: most čez Homšni-
co.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 15 dni, zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Mestna občina Slo-
venj Gradec, odpiranje vodi Aleksandra
Stermec Perovec, dipl. jur., Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 7. 1998 za 3.000 SIT s projekti oziro-
ma brezplačna brez projektov.

Projekte je možno dobiti po predhod-
nem naročilu v roku 3 dni.

Način plačila: virman na račun številka:
51840-630-25638.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Ob-3962
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija poslov-
ne stavbe Gosposvetska 4, Slovenj Gra-
dec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 27. 7.
1998 in 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Mestna občina Slo-
venj Gradec, odpiranje vodi Aleksandra
Stermec Perovec, dipl. jur., Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261, vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 7. 1998 za 2.000 SIT (brez projek-
tov) oziroma za 15.000 SIT s projekti.

Projekte je možno dobiti po predhod-
nem naročilu v roku 3 dni.

Način plačila: virman na račun številka:
51840-630-25638.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

Ponudba mora veljati do: 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-3963
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 Državni zbor, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/17-61-157, faks 061/125-50-77,
soba št. 234/T5/K.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža zunanjih okenskih kril po prin-
cipu suhe montaže s predhodno demon-
tažo obstoječih na objektu Tomšičeva
5, Državnega zbora Republike Slovenije
(vključno s skladiščenjem do montaže,
ki bo predvidoma v avgustu 1999) – 195
oken različnih velikosti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 1. 9. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do 12.
ure, na naslov: Republika Slovenija Državni
zbor, prevzemnik Matjaž Vovk, Šubičeva 4,
1000 Ljubljana, tel. 061/17-61-157, faks
061/125-50-77, recepcija.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija
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Državni zbor, odpiranje vodi Miro Benulič,
predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/17-61-501, faks 061/125-81-60.

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
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija Držav-
ni zbor, kont. oseba Matjaž Vovk, Šubičeva
4, Ljubljana, tel. 061/17-61-157, faks
061/125-50-77, recepcija.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 15.000 SIT (med 10. in
12. uro).

Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237, sklic
okna.

Ob dvigu je potrebno predložiti poobla-
stilo v dveh izvodih.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republika Slovenija Državni zbor, kont.
oseba Miro Benulič, predsednik komisije,
Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/17-61-501,
faks 061/125-81-60, soba št. 205/II/Š4.

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: 4. 9. 1998.
Republika Slovenija

Državni zbor

Ob-3964
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:
Telekom Slovenije, PE Maribor, kont. oseba
Romana Berniak, dipl. inž., Titova c. 38, Ma-
ribor, tel. 062/44-252, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Lenart – smer Radehova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 3. 9.
1998 in zaključek 1. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, PE

Maribor, odpiranje vodi Dušan Novačan, dipl.
prav., Titova c. Maribor, tel. 062/44-400,
faks 062/104-444, sejna soba.

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: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel.062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel.062/44-252, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-3965
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 Šentjur pri Celju, kont. osebi
Marija Rataj in Peter Ograjenšek, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za izgradnjo fekalne ka-
nalizacije v območju zazidalnega načr-
ta Dramlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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 ter opremljene z nazivom in naslovom
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi komisija za odpiranje
ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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: Občina Šentjur pri Celju,
tajništvo župana, kont. oseba Irena Erjavec,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-546,
faks 063/743-446, soba št. 42, v 10 dneh
po objavi razpisa.

Način plačila: znesek je 5.000 SIT, z
virmanom, na račun številka:
50770-637-56047; Občinska uprava Ob-
čine Šentjur pri Celju.

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: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3966
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Hrastje–Zagora.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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 ter opremljene z nazivom in naslovom
ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi Komisija za odpiranje
ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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: Občina Šentjur pri Celju,
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kont. oseba Marija Rataj, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 49, v 10 dneh po
objavi razpisa.

Način plačila: znesek je 10.000 SIT, z
virmanom, na račun številka:
50770-637-56047; Občinska uprava Ob-
čine Šentjur pri Celju.

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: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 8. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3967
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: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117, soba št.
4/II, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila:
2.1. gradbeno obrtniška dela in instala-

cije
2.2. oprema.
Navedba vsebine: adaptacija šolske

kuhinje in jedilnice za potrebe OŠ Stari
trg in vrtca Stari trg.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

3.1. gradbeno obrtniška dela in instala-
cije: 10,000.000 SIT

3.2. oprema: 4,500.000 SIT.
Predviden čas objave razpisa: 26. 6.

1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
4.1. predviden potek gradbeno obrt-

niških del in instalacije: začetek 20. 7. 1998
in zaključek september 1998

4.2. dostava in montaža opreme: sep-
tember 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 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure, na naslov:
Občina Črnomelj, prevzemnika Anica Po-
ljak in Jože Perušič, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 29, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.

Ponudba mora biti oddana ločeno, in
sicer:

a) ”Adaptacija kuhinje v OŠ Stari trg –
gradbeno obrtniška dela” s pripisom: Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis

b) ”Oprema za kuhinjo in jedilnico v OŠ
Stari trg” s pripisom: Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Črnomelj,
odpiranje vodi Mojca Stjepanovič, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, sejna soba, e-mail obci-
na.crnomelj@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kont. ose-
ba Anica Poljak ali Jože Perušič, Trg svobo-
de 3, Črnomelj, tel. 068/51-363, faks
068/51-117, soba št. 4/II, e-mail obci-
na.crnomelj@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 29. 6. 1998 do 12. 7. 1998, od 8. do
12. ure, za 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali na blagajni obči-
ne, na račun številka: 52110-630-40302.

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. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Občina Črnomelj

Št. 006-6/98 Ob-3969
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 Logatec, Tržaška cesta 15, Lo-
gatec, kont. oseba Povalej Ivan, tel.
061/741-270, faks 061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
in instalacijskih del pri izgradnji vodovo-
da Grčarevec z vodohranom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe obsega del glede na razpoložljiva
finančna sredstva. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodnine. Čas objave:
29. 6. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek september 1998,
zaključek v septembru 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: reference, cene in
druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Logatec, prev-
zemnica Darja Mlinar, Tržaška cesta 15,
Logatec.

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

čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 4. 8. 1998 ob 10. uri na naslovu: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 15, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Logatec, Darja Mli-
nar, Tržaška cesta 15, soba 19.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun Ob-
čine Logatec 50170-630-810342 (ali go-
tovinskim plačilom).

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 9. 1998.
Občina Logatec

Št- 03/7767/98 Ob-3970
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:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana).

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo del: izdelava, dobava
in montaža opreme Teletrgovine v Ljub-
ljani, Pražakova ul. 5, za potrebe Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Steg-
ne 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 Martinu Reberni-
ku, dne 8. 7. 1998 in 9. 7. 1998 med 8. in
9. uro v poslovni stavbi Telekom Slovenije,
d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljublja-
na, soba 56, tel. 061/328-963.

4. Orientacijska vrednost naročila: oce-
njena vrednost del znaša 13,500.000 SIT.

5. Rok izvedbe del: 45 dni po podpisu
pogodbe.

6. Pogoji
Ponujena oprema mora biti v skladu s

tehnično dokumentacijo Arhitektnega biroja
ABC CIBIC, d.o.o., ki je na vpogled pri Mar-
tinu Reberniku in je pogojena z zahtevami
naročnika glede celostne pogodbe Teleko-
ma-teletrgovine.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji naročnika in so: kvaliteta opreme, ce-
na, rok izvedbe del, izkušenost, opremlje-
nost, reference ponudnika in kvaliteta že
opravljenih del, komercialne ugodnosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
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8. Rok za oddajo ponud
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 23. 7. 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 24. 7.
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 24. 8.
1998.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-3971
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 Tilka Potočnik, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: popravila in redna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah na
območju Občine Žalec:

a) gozdni revirji: Dobrovlje, Tabor,
Vransko,

b) gozdni revirji: Prebold, Ponikva, Li-
boje, Pirešica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT

a) gozdni revirji: Dobrovlje, Tabor, Vran-
sko – 3,500.000 SIT,

b) gozdni revirji: Prebold, Ponikva, Libo-
je, Pirešica – 3,500.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del, kot je razpi-
san, glede na pridobitev in terminski pritok
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina).

Izvajalec v tem primeru ni opravičen do
odškodninskega zahtevka.

4. Začetek in dokončanja del: 1. avgust
1998, končanje 30. oktober 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. julija 1998
do 10. ure, na naslov: Občina Žalec, Odde-
lek za gospodarske in negospodarske de-
javnosti, 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 16. julija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec,
odpiranje vodi Miran Orožim, 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 24. julija 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 49,
kont. oseba Tilka Potočnik.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 9. julija 1998 za 5.000 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 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Občina Žalec

Št. 249 Ob-3972
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 Primorska, d.d., Javno podjet-
je za distribucijo električne energije, Erjav-
čeva 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311,
faks  065/23-212,  kont.  oseba  Čuk
Klavdij.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca brez omejitev za dobavo blaga z na-
slednjo vsebino:

1. Mrežni računalniki
2. Grafične postaje
3. Delovne postaje
4. Tiskalniki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
4. Predviden dobavni rok: do 45 dni po

podpisu pogodbe na mrežna računalnika in
5 grafičnih postaj s tiskalniki, nato v treh
naslednjih mesecih po 5 delovnih postaj s
tiskalniki.

5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb. Pogoji in merila so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov Elektro Primorska, d.d., Tajništvo, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo prispele po po-
šti priporočeno s povratnico ali bodo oseb-
no izročene v tajništvo podjetja najkasneje
do 27. 7. 1998 do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za računalniško opremo” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,

Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
7 dni od sprejema sklepa.

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

Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi po faksu:
065/23-212 na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica do vključno 6. 7. 1998,
med 9. in 11. uro – pri administratorki teh-
ničnega sektorja – Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov –
5.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566 s
pripisom za razpisno dokumentacijo.

10. Ostali podatki:
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega

sestanka s ponudniki.
Elektro Primorska, d.d.

Nova Gorica

Št. 66000-3/98 Ob-3973
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. Splošni podatki:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela
“Rudarskega doma”

– obseg del je razviden iz razpisne do-
kumentacije,

– naročnik si pridržuje pravico, da lahko
odda dela po posameznih sklopih najugod-
nejšemu ponudniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na zagotovljena finančna sredstva in mož-
nost izvedbe del.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del je v avgustu 1998, dokončanje pa v
oktobru 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
Rudarski dom” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označne naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.
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9. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na Občini Tr-
bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, soba 50,
kont. oseba Darja Tavzelj, vsak dan od 9.
do 12. ure.

10. Dopolnilne podatke v zvezi z izdela-
vo ponudbe lahko ponudniki dobijo na Od-
delku za okolje in prostor Občine Trbovlje,
tel. št. 0601/22-420, Tavzelj Darja.

Št. 66000-3/98-0200 Ob-3974
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. Splošni podatki:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.

2. Predmet javnega naročila z orientacij-
skimi cenami: toplifikacija večstanovanj-
skih objektov za sledče sklope:

a) Keršičeva cesta 20/a – 3,000.000
SIT,

b) Keršičeva cesta 22/a – 3,000.000
SIT,

c) Keršičeva cesta 23/a – 3,000.000
SIT,

d) Savinjska cesta 1–6 – 15,000.000
SIT.

Obseg del je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na zagotovljena finančna sredstva in mož-
nost izvedbe del.

3. Rok začetka del je v avgustu 1998,
dokončanje pa v septembru 1998.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

Ponudba, oddana ločeno za posamezni
sklop, mora biti v pravilno označeni in zape-
čateni kuverti z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba toplifikacija – sklop ...” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na podlagi po-
trdila o plačilu 20.000 SIT na žiro račun
52700-630-10056 na Občini Trbovlje, Le-
ninov trg 4, Trbovlje, soba 50, kont. oseba
Jože Medved, vsak dan od 9. do 12. ure.

Občina Trbovlje

Št. 01-18/4-98 Ob-3975
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: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljublja-
ni, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: raziskoval-
na oprema.

Navedba vsebine: dobava in montaža
računalniške opreme za računalniški la-
boratorij po naslednji specifikaciji:

– 16 osebnih računalnikov z vsaj nasled-
njo sestavo: matična plošča Pentium, pro-
cesor najmanj Intel Pentium 233 Mhz, 32
MB pomnilnika, razširljiv na vsaj 128 MB,
grafična kartica 2 MB, vodilo PCI, trdi disk
zmogljivosti vsaj 2,1 GB, disketna enota 3,5
palca, 15 palčni SVGA monitor, mrežna kar-
tica 3COM UTP, SLO tipkovnica in miška s
podlogo, ohišje mini tower,

– 2 osebna računalnika z vsaj naslednjo
sestavo: matična plošča Pentium, procesor
najmanj Intel Pentium 233 Mhz, 32 MB
pomnilnika, razširljiv na vsaj 128 MB, gra-
fična kartica 2 MB, vodilo PCI, trdi disk
zmogljivosti vsaj 2,1 GB, disketna enota 3,5
palca, 15 palčni SVGA monitor, mrežna kar-
tica 3COM UTP, CD-ROM enota vsaj
24-kratne hitrosti, SLO tipkovnica in miška
s podlogo, ohišje mini tower,

– 1 tiskalnik HP Laser Jet 6L,
– 1 tiskalnik Epson LQ-870+ESC/P2,
– 1 daljinsko upravljana miška,
– 1 PostScript SIMM za HP LaserJet 6P

z 1 MB RAM.
Vse komponente, naštete v tej specifika-

ciji morajo biti prilagojene za delo v opera-
cijskih sistemih Windows 95 in Windows NT
4,0.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo iz-

delane za celotno naročilo in bodo predlo-
žene najkasneje do petka 31. 7. 1998 do
11. ure, na naslov Ekonomska fakulteta Uni-
verze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1001 Ljubljana – tajništvo, prevzemnica re-
ferentka v dekanatu.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja. Nepravočasno prispele in
nepravilno opremljene ponudbe se ne bodo
odpirale in bodo vrnjene ponudniku neod-
prte.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  v  sredo
5.  8.  1998  ob  9.  uri  v  sejni  sobi
dekanata Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1001
Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 7 dni od dneva izbire.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago v
dekanatu vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
do petka 24. 7. 1998 za ceno 3.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni fa-
kultete oziroma negotovinsko na žiro račun
št. 50105-603-40269, sklic na št. 122.

9. Ostali pogoji: dodatne informacije po-
sreduje sodelavec fakultete Marko Pahor,
tel. 061/1892-536 do petka 24. 7. 1998
od 11. do 12. ure.

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

Ponudba mora veljati do 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je 20. 8. 1998.
Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 962 Ob-3976
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba dr.
Pika Meško-Brguljan, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
montaža laboratorijske pohištvene opre-
me.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,200.000 SIT.

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

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

– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– cena izvedbe naročila,
– plačilni pogoji in način plačila,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Bolnišnica Golnik-Klinič-
ni oddelek za pljučne bolezni in alergijo,
prevzemnik: tajništvo uprave, 4204 Golnik,
Golnik 36, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo Golnik, odpiranje bo vodila dr. Pika
Meško-Brguljan, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, int. 214, faks 064/461-578.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, v.u.d., Bolnišnica
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Golnik, Golnik (uprava), tel. 064/461-122,
int. 210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 17. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Bolni-
šnice Golnik-Klinični oddelek za pljučne bo-
lezni in alergijo, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za

pljučne bolezni in alergijo

Št. 8818 Ob-3977
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo kanalizacije po Dolenjski cesti
– 1. etapa (metoda brez razkopavanja)

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: obnova ka-
nalizacije po Dolenjski cesti – 1. etapa (me-
toda brez razkopavanja)

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za izvedbo je 30 de-
lovnih dni po podpisu pogodbe, izpolnitvi
finančnih obvez in uvedbi v delo.

5. Obnova se bo izvajala po postopku
izdelave notranjih prevlek, izdelanih na licu
mesta (“in situ”) in sicer po postopkih in-
verznega vnašanja s poliestrskimi smolami
natopljenih armaturnih polsti in toplotne po-
limerizacije vnešenih prevlek do strditve. Za
navedena dela mora imeti ponudnik ustrez-
ne reference.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ostale omejitve, ki bodo upošte-
vane, so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

8. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici označene z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za Obnovo
kanalizacije po Dolenjski cesti – 1. etapa,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo naziva ter naslova po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 9. uri na naslovu: JP Vodovod Kanaliza-
cija, Krekov trg 10, Ljubljana, v sejni sobi v
II. nadstropju.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa s sklepom o izbiri najugodnejšega po-
nudnika najkasneje v 7 dneh po podpisu
sklepa o izbiri.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10. Ljubljana, I. nadstropje, Pri-
mož Zupančič ali Tadej Petrič.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go od 29. 6. 1998 do 10. 7. 1998. Za dvig
razpisne dokumentacije se predhodno tele-
fonsko najavite na tel. 061/17-29-381 ali
061/17-29-418.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu materialnih stroškov (virman)
15.000 SIT na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko ponudniki na

podlagi pismeno zastavljenih vprašanj, ki jih
posredujejo po faksu št. 061/317-851, pod
oznako ZJN 48 grad/98 – Obnova kanali-
zacije po Dolenjski cesti – 1. etapa do
vključno dne 17. 7. 1998.

Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od da-
tuma, ki je določen za oddajo ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: osnovne podatke o izidu javnega razpi-
sa bomo objavili v Uradnem listu RS v roku
14 dni od sprejetja sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-3978
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: računal-
niška oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
9,360.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tr-
žaška 25, 1000 Ljubljana, prevzemnik: re-
ferentka v dekanatu.

Zapečatene ovojnice 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.

Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 9. uri v dekanatu Fakultete za računal-
ništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 8. 1998.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo:

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go v dekanatu vsak delovni dan od 9. do

14. ure za ceno 1.000 SIT. Način plačila:
gotovinsko, na blagajni fakultete oziroma
negotovinsko na žiro račun št.
50106-603-402-407.

Ostali pogoji: osebe za posredovanje in-
formacij glede opreme so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

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

Ponudba mora veljati do 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 8. 1998.
Fakulteta za računalništvo in

informatiko

Ob-3979
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. urejanje Vipave na območju mesta

Miren – PGD-PZI,
2. sanacija jezu v Renčah kot vzorčni

primer za sanacijo obstoječih jezov na Vipa-
vi – PGD-PZI,

3. urejanje Vrtojbice na odseku Vrtoj-
ba–Šempeter – PGD-PZI,

4. postopna sanacija erozijskega za-
ledja Bače s predlogom ukrepov za uredi-
tev razmer – PGD-PZI.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 2,500.000 SIT,
– ad 2) 2,500.000 SIT,
– ad 3) 5,000.000 SIT,
– ad 4) 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.



Stran 4780 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Nova Gorica, kont.
oseba Zdenko Nusdorfer, Cankarjeva 62,
Nova Gorica, tel. 065/23-140, faks
065/23-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3980
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. ureditev odvodnih razmer s sanaci-

jo nasipov reke Drnice od izliva v morje do
Rudnika – IP,

2. ureditev odtočnih razmer na Veliki
vodi (reka Reka) od žel. mostu v Kosezah
do Novakovega praga – PGD-PZI,

3. ureditev odvodnih razmer na reki
Pivki od pritoka Trnjskega potoka do vasi
Parje in ured. Trnj. potoka – PGD-PZI,

4. ureditev odvodnikov na območju
naselja Stara Sušica in potoka Farjevec –
PGD-PZI.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 2,800.000 SIT,
– ad 2) 3,800.000 SIT,
– ad 3) 2,800.000 SIT,
– ad 4) 2,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Koper, kont. ose-
ba Lucijan Korva, dipl. inž., Pristaniška 12,
Koper, tel. 066/38-496, faks 066/38-495.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3981
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od
8. do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. rekonstrukcija visokovodnega na-

sipa ob Muri na območju Gornje Radgone v
dolžini ca. 1,3 km – PGD-PZI.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 11.30, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Murska Sobota,
kont. oseba Jože Novak, dipl. inž., Grajska
1, Murska Sobota, tel. 069/21-440, faks
069/21-440.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3982
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. sanacija pregrade na Reki pri Lo-

gatcu,
2. ureditev Kamniške Bistrice na od-

seku CČN Domžale–Bišče.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za

vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 6,000.000 SIT,
– ad 2) 6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič
Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Ljubljana, kont.
oseba Franci Šala, dipl. inž., Slovenčeva
95, Ljubljana, tel. 061/344-080, faks
061/1689-300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3983
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. obnova pregrad na Škudljevem jar-

ku v Libeličah,
2. obnova pregrad v Dolini smrti pri

Žerjavu,
3. presoja vplivov na okolje in idejni

projekt ureditve Dravinje na odseku Stogov-
ci–Makole.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 1,500.000 SIT,
– ad 2) 2,500.000 SIT,
– ad 3) 8,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece
– zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Maribor, kont.
oseba mag. Nevenka Colnarič, dipl. inž.,
Krekova 17/II, Maribor, tel. 062/28-041,
faks 062/221-800.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3984
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. ureditev odtočnih razmer hudour-

nika Osojnice v Sarih Žireh – IP,
2. ureditev Bistrice skozi Bohinjsko

Bistrico – PGD-PZI,
3. obnova Pogačarjevega jezu na reki

Radovna v Grapčah – PGD-PZI,
4. ureditev potoka Rupovščica s pri-

tokom za zagotovitev poplavne varnosti na-
selja Kokrica – PGD-PZI.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 1,500.000 SIT,
– ad 2) 2,800.000 SIT,
– ad 3) 2,600.000 SIT,
– ad 4) 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič
Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Kranj, kont. ose-
ba Dušan Čop, dipl. inž., Mirka Vadnova 5,
Kranj, tel. 064/241-641, faks
064/241-641.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-3985
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije:
1. Savinja na Polzeli – sanacija stop-

nje v Parižljah – IP, PGD-PZI,
2. Savinja v Nazarjah – sanacija Savi-

nje v območju Graščinskega jezu –
PGD-PZI,

3. Savinja na Ljubnem, nadaljevanje
sanacije po poplavah 1990 – PGD-PZI,

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– ad 1) 2,800.000 SIT,
– ad 2) 2,400.000 SIT,
– ad 3) 4,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 30. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 13.30, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Celje, kont. ose-
ba mag. Matija Marinček, dipl. inž., Škvar-
čeva 4, Celje, tel. 063/451-830, faks
063/27-830.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-3986
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, kont. oseba Vesna Belec, Zemljemer-
ska ul. 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
2.1. transformacija DKN-DOF: ob-

močje A,
2.2. transformacija DKN-DOF: ob-

močje B,
2.3. transformacija DKN-DOF: ob-

močje C.
3. Orientacijska vrednost naročila:

2.1. – 3,000.000 SIT; 2.2. – 2,900.000
SIT; 2.3. – 700.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do 8.
ure, na naslov: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, prevzemnica Vesna Belec,
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-49-09, soba št. P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 7. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 7. 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. 9. 1998.

Geodetska uprava RS

Št. 399/98 Ob-3987
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: investitor: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravstvo, naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška 2, Ljubljana, tel.
061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Klinični center

Ljubljana (SPS Kirurška klinika), opre-
ma za razširjeno dejavnost srčne in žil-
ne krg. – Intenzivna terapija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
138,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. julija 1998
do 12. ure, na naslov: Komercialni sektor
Kliničnega centra v Ljubljani, prevzemnica
Karmen P. Tršelič, v.u.d., Poljanski nasip
58/I. nadstropje, soba št. 15, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/1431-100 ali
061/1431-122, faks 061/1431-254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. julija
1998 ob 13. uri, na naslovu: Klinični center
v Ljubljani, odpiranje vodi predsednik komi-
sije, Zaloška cesta 7, predavalnica IV. v I.
nadstropju glavne stavbe Kliničnega centra,
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. avgusta 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/I.
nadstropje, soba št. 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/1431-100 ali 061/1431-122,
faks 061/1431-254.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. julija 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva ulica 28, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center v Ljubljani, 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 28. septembra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. avgust 1998.

Klinični center Ljubljana

Št. 400/98 Ob-3988
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: investitor: Republika Slovenija Mini-
strstvo za zdravstvo, naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška 2, Ljubljana, tel.
061/1311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Klinični center Ljub-

ljana (SPS Kirurška klinika), oprema za
razširjeno dejavnost srčne in žilne krg.
– operacijska dvorana.

3. Orientacijska vrednost naročila
137,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. julija 1998 do
9. ure, na naslov: Komercialni sektor Klinič-
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nega centra v Ljubljani, prevzemnik Karmen
P. Tršelič, v.u.d. Poljanski nasip 58/I. nad-
stropje, soba št. 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/1431-100 ali 061/1431-122, faks
061/1431-254.

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. julija
1998 ob 10. uri, na naslovu: Klinični center
v Ljubljani, odpiranje vodi predsednik komi-
sije, Zaloška cesta 7, predavalnica IV. v I.
nadstropju glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. avgusta 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/I.
nadstropje, soba št. 15, Ljubljana, tel.
061/1431-100 ali 061/1431-122, faks
061/1431-254.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. julija 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva ulica 28, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška 2,Ljublja-
na, tel. 061/1311-634, faks
061/315-583.

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

Ponudba mora veljati do: 28. septembra
1998.

Datum objave razpisa: 29. junij 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. avgust 1998.

Št. 401/98 Ob-3989
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: investitor: Republika Slovenija Mini-
strstvo za zdravstvo, naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba as. mag. Jože
Bertole, dr. med., Šlajmerjeva 3, Ljubljana,
tel. 061/312-973, faks 061/1401-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Klinični center Ljub-

ljana (SPS Ginekološka klinika), opre-
ma za intenzivno terapijo za neonatalni
oddelek (perinatologija).

3. Orientacijska vrednost naročila
29,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
predložene  najkasneje  do  31.  julija
1998  do  9.  ure,  na  naslov:  Komercialni
sektor  Kliničnega  centra  v  Ljubljani,
prevzemnik  Karmen  P.  Tršelič,  v.u.d.
Poljanski nasip 58/I. nadstropje, soba št.
15, 1000 Ljubljana, tel. 061/1431-100
ali 061/1431-122, faks 061/1431-254.

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 31. julija
1998 ob 10. uri, na naslovu: Klinični center
v Ljubljani, odpiranje vodi predsednik komi-
sije, Zaloška cesta 7, predavalnica IV. v I.
nadstropju glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. avgusta 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/I.
nadstropje, soba št. 15, Ljubljana, tel.
061/1431-100 ali 061/1431-122, faks
061/1431-254.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. julija 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva ulica 28, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
as. mag. Jože Bertole, dr. med., Šlajmerje-
va 3, Ljubljana, tel. 061/312-973, faks
061/1401-110.

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

Ponudba mora veljati do: 29. septembra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. avgust 1998.

Klinični center Ljubljana

Ob-3990
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: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, No-
vo mesto, kont. oseba Bogoslav Nunič, JP
Komunala, d.o.o., Rozmanova cesta 2, No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila je gradnja vodohrana Hrastje.

– gradbena dela, ki zajemajo:

– zemeljska dela,
– betonska dela,
– tesarska dela,
– ključavničarska dela,
– pleskarska dela,
– montažna dela, ki zajemajo strojne in-

stalacije za izdelavo cevnih zvez za dotok,
iztok, preliv in tlačni vod z črpalko,

– elektroinstalacije in MRO, ki zajemajo:
– elektroinstalacije,
– merilnoregulacijsko opremo,
– programsko opremo.
elektroenergetski priključek, ki zajema:
– gradbena dela,
– elektroinstalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 21. 9. 1998 in zaključek 31. 3.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, 8000 Novo mesto, organiza-
cija JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, prev-
zemnik JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115, soba
št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto,
odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž.
gr., Rozmanova 2, Novo mesto, 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 19. 8. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 20.000 SIT vsak delovnik
med 10. in 14. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila Agen-
cije za plač. promet RS o plačilu mat. strošk-
ov, na račun številka: 52100-601-11459 –
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto s pripi-
som “Vodohran Hrastje”.

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

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

čila: 21. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto



Stran 4784 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-3992
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
Franci Šoško, Trg OF/I, Ljubljana, tel.
061/322-746, faks 061/322-745, soba
št. 11.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– kontaktni vodnik (DIN 1787)

12.000 kg,
– vrv bakrena 120 mm2 (DIN 1787,

48200) 3.000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila: 15 mio

SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: SŽ – Materialno poslo-
vanje, prevzemnik tajništvo, Lili Banovič, Trg
OF 6/I, 1506 Ljubljana, tel. 061/322-746,
faks 061/322-745, soba št. 6.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi Peter Rozman, dipl. inž.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – Materialno poslova-
nje, kont. oseba Šoško Franci, Trg OF 6/I,
Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 7. 1998 za 18.900 SIT.

Način plačila: virmanski nalog, na račun
številka: 50100-601-14744 (domači ponud-
niki),  50100-620-133-27620-59383/4 (tuji
ponudniki).

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: 90 dni, 20.

10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-3993
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 Dravograd, kont. oseba Betka
Kolenbrand, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba
št. 16.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošol-

skih otrok v Občini Dravograd.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 7. 1998 do 12.
ure, na naslov: Občina Dravograd, prevzem-
nik urad župana, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, tel. 0602/83-011, faks 0602/83-284.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Občina Dravograd,
odpiranje vodi Lidija Požgan, Trg 4. julija 7,
Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1999.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
oseba Betka Kolenbrand, Trg 4. julija 7,
Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun šte-
vilka: 51820-630-25594.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 8. 1998.
Občina Dravograd

Ob-3994

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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Branko Porečan, tel.
063/701-113.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za kuhinjo in pralnico v domu
upokojencev Šentjur.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo dru-
žino, in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, soba št. 23..

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo
družino, in socialne zadeve, odpiranje vodi
Branko Gorečan, Kotnikova 5, Ljubljana, so-
ba št. 37.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kont. oseba Bojana Wra-
ber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-33-81,
soba št. 40.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 7. 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: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-3995
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, kont.
oseba Robert Ozbič, Langusova 4, Ljublja-
na, tel. 061/17-88-261, faks
061/17-88-146, soba št. 505, e-mail ro-
bert.ozbic@mpz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava študije iz-

vedljivosti “posodobitev železniške pro-
ge Jesenice–Sežana”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek
24. 8. 1998 in/ali zaključek 25. 11. 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 4785

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 27. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze, Sektor za železnice, prevzemnik Ro-
bert Ozbič, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
tel. 061/17-88-261, faks 061/17-88-146,
soba št. 505, e-mail robert.ozbic@mpz.si-
gov.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 27. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Sektor za železnice, odpiranje vo-
di Borut Prhavc, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/17-88-207, faks 061/17-88-146,
sejna soba V. nadstropje e-mail
borut.prhavc@mps.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Sektor za železnice, kont. oseba Robert
Ozbič, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/17-88-261, faks 061/17-88-146, so-
ba št. 505, e-mail robert.ozbic@mpz.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
mag. Blagomir Černe, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-34-275.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 8. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Sektor za železnice

Ob-3996
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

(oznaka JRZIRAC1/98), za nakup
strojne in programske računalniške

opreme.
1. Razpis izdal: Mestna občina Celje, Za-

vod za informatiko,
2. Rok poteka razpisa (rok za oddajo po-

nudb): ponedeljek, 20. 7. 1998 do 10.
ure.

3. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Zavod za informa-
tiko, Trg celjskih knezov 9, Celje.

4. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup strojne in pro-

gramske računalniške opreme v količi-
nah:

– osebni računalniki: 9 kosov,
– laserski tiskalniki: 2 kosa,
– tiskalniški strežniki: 3 kosi,
– zapisovalniki plošč CD/RW: 1 kos,
– microsoft Office 97 programska opre-

ma: 15 kosov.
5. Orientacijska vrednost naročila:

4,500.000 SIT.
6. Dobavni rok: največ 30 dni.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: druga merila, navedena v razpisni
dokumenataciji (status ponudnika, tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme, servisiranje
ponujene opreme, komercialni pogoji, ce-
na).

8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka 20.
7. 1998 do 10. ure, na naslov: Mestna
občina Celje, prevzemnik: tajništvo Zavoda
za informatiko, Trg celjskih knezov 9, Celje,
drugo nadstropje, soba 22.

9. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z navedbo točnega naziva in na-
slova ponudnika ter z oznakama »Ne odpiraj,
ponudba (PRIJAVA)!« ter »Oznaka ponudbe
(PRIJAVE): JRZIRAC1/98«.

10. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: sreda 22. 7. 1998 ob
13. uri na Mestni občini Celje, Zavod za
informatiko, Trg celjskih knezov 9, Celje v
sejni sobi, drugo nadstropje.

11. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s
sklepom o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka, najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, taj-
ništvo Zavoda za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, Celje, drugo nadstropje, soba
22.

13. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od 29. 6. 1998 (dan objave v Ur. l.
RS) do 9. 7. 1998 od 8. do 12. ure, proti
plačilu materialnih stroškov (virman)
5000 SIT na žiro račun Mestna občina Ce-
lje – uprava št. 50700-630-7010105.

14. Ostali podatki: vse dodatne informa-
cije dobijo ponudniki na naslovu naročnika,
Sandi Marzidošek ali Gubenšek Dani tel.
063-484-822, faks 063-484-559 ali elek-
tronska pošta info@celje.si.

Mestna občina Celje
Zavod za informatiko

Ob-3997
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: Sklad za razvoj obrti in podjetništva Ce-
lje, Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava AB montaž-
ne konstrukcije s krovsko-kleparskimi
deli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: avgust 1998 in do-
končanja del: 60 dni.

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Sklad za razvoj obrti in
podjetnišva Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, tel. 063/485-000, faks
063/481-512, prevzemnica Carmen Leit-
ner.

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 20. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Sklad za razvoj obrti
in podjetnišva Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje, tel. 063/485-000, faks
063/481-512, odpiranje vodi komisija za
odpiranje ponudb.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje,
tel. 063/485-000, faks 063/481-512,
kont. oseba Carmen Leitner.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 30. 6. 1998 do 2. 7. 1998 med 8. in
10. uro ter med 12. in 14. uro za 10.000
SIT.

Način plačila: z nalogom za prenos na
račun številka: 50700-652-25498.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.

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

Ponudba mora veljati 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Sklad za razvoj obrti in podjetništva

Celje

Št. 353-035/96-98 Ob-3998
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 Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
kont. osebi: Valter Klobas, Boris Kočevar,
tel. 066/746-224, 066/746-201, faks
066/746-205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vsa gradbena dela
potrebna za izgradnjo javne razdelilne
fekalne kanalizacije v naselju Dragonja.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka dela je  sep-
tember 1998 oziroma po pridobitvi dovolje-
nja.

Rok za dokončanje del je november
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– način usklajevanja izhodiščnih cen.
Merila so razvrščena glede na pomem-

bnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni po-
goj za najugodnejšo ponudbo.

6. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati na naslov

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran v zape-
čatenem ovitku. Na ovitku mora biti naslov
naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran z vidno oznako “Ne odpiraj, po-
nudba – javna razdelilna fekalna kanalizaci-
ja v naselju Dragonja”.

Na hrtbtni strani ovitka mora biti označen
naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ob-
čina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – v tajniš-
tvo Urada za občinsko premoženje in gos-
podarske javne službe do vključno pone-
deljka 27. 7. 1998 do 12. ure.

Po pošti oddane ponudbe morajo na na-
slov Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran
prispeti najkasneje do ponedeljka 27. 7.
1998 do 12. ure.

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

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
naročnika dne 29. 7. 1998 ob 9. uri v
prostorih male sejne dvorane Občine Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran (I. nadstropje
levo).

8. O izidu javnega razpisa bodo ponuni-
ki obveščeni najpozneje do 9. 9. 1998.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, taj-
ništvo Urada za premoženje in gospodarske
javne službe, vsak delovnik med 9. in 11.
uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do zaključka razpisa na podlagi potrjenega
potrdila o plačilu 15.000 SIT (vključno s
prometnim davkom).

Način plačila: virman, na račun številka:
51410-637-20808.

10. Naročnik bo prvi teden po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS omogočil
ogled projektne dokumentacije vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure.

Telefonskih informacij naročnik ne bo
posredoval.

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

12. Ponudba mora veljati najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico spreje-
ti ali zavrniti vsako ponudbo, razveljaviti po-
nudbeni postopek in zavrniti vse ponudbe
kadarkoli pred sprejemom sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ne da bi pri tem
prevzel kakršnokoli odgovornost nasproti

prizadetemu ponudniku ali ponudnikom in
ne da bi bil dolžan informirati prizadetega
ponudnika ali ponudnike o razlogih za svoje
dejanje.

Občina Piran

Ob-3999
Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorči-

čeva 8, Ilirska Bistrica na podlagi določil
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za opremo za
lekarniško podružnico Komen

1. Investitor: Kraške lekarne Ilirska Bi-
strica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa: oprema za lekar-
niško podružnico v Komnu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 6,750.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka montaže je
15. 10. 1998 predvideni rok dokončanja
del je 30. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 24. 7.
1998 do 15. ure. Pisne ponudbe je potreb-
no oddati v zaprti pisemski ovojnici z ozna-
ko “Ponudba za lekarno Komen”, “Ne odpi-
raj” na naslov Kraške lekarne Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
27. 7. 1998 ob 16. uri v Lekarni Postojna,
Prečna 2, Postojna.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na podjetju Misel d.o.o., takoj po
objavi uradnega razpisa in sicer vsak dan
med 8. in 15. uro, ob predhodnem plačilu
5.000 SIT na ŽR podjetja Misel št.
52200-601-12092.

Kontaktna oseba je g. Čančula, tel.
067/23-738.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Ob-4001
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 Šentjur pri Celju, kont. osebi
Marija Rataj in Peter Ograjenšek, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za izgradnjo fekalne ka-
nalizacije v območju zazidalnega načr-
ta Dramlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi komisija za odpiranje
ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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 v 10 dneh po objavi razpisa:
Občina Šentjur pri Celju, tajništvo župana,
kont. oseba Irena Erjavec, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-546, faks
063/743-446, soba št. 42.

Način plačila: znesek 5.000 SIT, z vir-
manom, na račun številka:
50770-637-56047; Občinska uprava Ob-
čine Šentjur pri Celju.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-4002
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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Hrastje–Zagora.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur pri
Celju, odpiranje vodi komisija za odpiranje
ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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 v 10 dneh po objavi razpisa:
Občina Šentjur pri Celju, kont. oseba Marija
Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba
št. 49.

Način plačila: znesek 10.000 SIT, z vir-
manom, na račun številka:
50770-637-56047; Občinska uprava Ob-
čine Šentjur pri Celju.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 8. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 421 Ob-4117
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški potrošni

material za leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 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 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod

Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Ob-4118
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev za

leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 8. 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 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 6. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Št. 421 Ob-4119
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski potro-

šni material za leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 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 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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: 14. 8. 1998.

Št. 421 Ob-4120
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2x podvozje tovor-

nega vozila nosilnosti do 2000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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: 14. 8. 1998.

Št. 421 Ob-4121

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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2x nadgradnja to-

vornega vozila tipa “Kadaver” do 2000
kg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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: 14. 8. 1998.

Št. 421 Ob-4122
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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana, p.o. 4251, tel., faks
061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tuja strokovna lite-

ratura za leto 1998 in 1999.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 46 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 11. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
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 20. 7. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 31. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, kont. oseba Albina Čad, Cesta v Mestni
log 51a, Ljubljana, tel., faks 061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 7. 1998 do 14. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.

Št. 421 Ob-4123
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:
Veterinarski zavod Slovenije, kont. oseba Al-
bina Čad, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana,
p.o. 4251, tel., faks 061/334-033.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijska opre-

ma.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1,5 meseca ali 41 dni, za-
četek 26. 6. 1998 in zaključek 6. 8. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure v tajništvo ali bodo tega dne oddane
po pošti najkasneje do 14. ure na naslov:
Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik taj-
ništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljub-
ljana, p.p. 4251, tel., faks 061/334-033.

6. Predložitev ponudbe
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.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana, tel.,
faks 061/334-033.

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

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slove-
nije, kont. oseba Albina Čad, Cesta v
Mestni log 51a, Ljubljana, tel., faks
061/334-033.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

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: 14. 8. 1998.
Veterinarski zavod Slovenije

Ob-4124
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 Radlje ob Dravi, Mariborska 7.

2. Predmet javnega naročila: dnevni
prevozi učencev za šolsko leto 1998/99
in sicer:

– prevozi s kombiniranim vozilom,
– avtobusni prevozi.
Prevozi učencev v in iz Osnovne šole

Radlje ob Dravi, podružnico Vuhred in po-
družnico Remšnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. septembra 1998, zaključek 24. juni-
ja 2000.

Šolski prevozi se s tem razpisom oddajo
za obdobje dveh let, zato si naročnik pridru-
žuje pravico do sprememb relacij in števila
otrok v posameznem šolskem letu.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. julija do 12.
ure, na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Ma-
riborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – šolski prevozi”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska 7, so-
ba 313/III, dne 28. julija 1998 ob 12. uri.
Odpiranje vodi predsednik komisije za vo-
denje postopka javnega razpisa.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 11. avgusta 1998.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Občine Radlje ob Dra-
vi, soba 314/III, kjer dobijo tudi vse dodat-
ne informacije, vsak delovni dan od objave
razpisa do vključno 20. julija 1998.

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: 14. avgust 1998.
Občina Radlje ob Dravi

Št. 11/98 Ob-4125
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Kapela, Kapelski vrh
90, Radenci.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) izgradnja hodnikov za pešce ob re-

gionalni cesti R 349 Radenci–Kapela–
Videm ob Ščavnici, v naselju Kapela,

b) izgradnja hodnikov za pešce in
opornega zidu ob lokalni cesti L 2813
Kapela–Rožički Vrh, v naselju Kapela.

3. Orientacijska vrednost naročila: 15
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek v prvi polovici meseca avgusta 1998,
zaključek del v prvi polovici meseca okto-
bra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane:  cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, 9252 Radenci, tel., faks
069/65-977. Prevzemnik ponudb je tajniš-
tvo Občine Radenci.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: KS Kapela, Kapelski
Vrh 90, Radenci.

Javno odpiranje vodi komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa: v skladu z
ZJN.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Radenci, kont. ose-
ba Ivanuša Janez, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, tel., faks 069/65-977.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 20. 7. 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: avgust 1998.

Ponudba mora veljati: do konca izvedbe
del.

Krajevna skupnost Kapela

Št. 352-01-1297/98 Ob-4126
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

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 preureditev

prostorov v Osnovni šoli Šentjošt za
potrebe vrtca

A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Dobrova-Horjul-Pol-

hov Gradec.
2. Predmet razpisa: preureditev pro-

storov v Osnovni šoli Šentjošt za potre-
be vrtca.

3. Orientacijska cena: 29,000.000 SIT.
4. Pričetek del v avgustu 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

6. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo

v razpisnem roku predložiti pisne ponudbe
v zapečateni kuverti na original dostavljenih
popisih del.

7. Investitor si pridržuje določiti eventuel-
no manjši obseg del od razpisanega z ozi-
rom na razpoložljiva sredstva,

– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo.

8. V obeh primerih ponudnik nima pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2, ozi-

roma BON 3, ki ne sme biti starejši od 30
dni,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– rok dokončanja del,
– opcija ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanje ka-

kovosti.
10. Za samostojne podjetnike velja, da

morajo predložiti overovljeno potrdilo pri-
stojnega organa, za dejavnost, katere pred-
met je razpis in ne sme biti starejše od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb,

– davčno napoved za preteklo leto.
11. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo na sedežu Občine Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova, tel. 061/641-458, vsak dan med
8. in 12. uro.

12. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje do 27. 7. 1998 do 12. ure na
Občino Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Do-
brova.
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13. O datumu in uri odpiranja ponudb
bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dne-
va poteka roka za oddajo ponudb.

14. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Nepopolne in nepravočasno prispe-
le ponudbe ne bodo upoštevane.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Ob-4000
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 Margareta Jeraj, d.i.a. Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) Srednja tekstilna šola Sevnica:

GOI dela v obstoječi učilnici,
B) Srednja tekstilna šola Sevnica:

oprema za frizersko učilnico,
C) Gimnazija Brežice, prenova sever-

ne fasade.
3. Orientacijska vrednost naročila
A) 6,000.000 SIT,
B) 7,000.000 SIT,
C) 12,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 27. 7. 1998 in zaključek 18. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ Inženiring Ljubljana,
prevzemnik Javoršek Vinko, d.i.g., Vurniko-
va 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. V/511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.

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

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: LIZ Inženiring Ljubljana,
kont. oseba Vinko Javoršek, d.i.g., Vurniko-
va 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. V/511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/93 Ob-4034A
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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Drago Bole,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-39, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 302.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: metodologija opre-

delitve obsega sofinanciranja obvoznic
naselij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 23. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Metodologija opredelitve obsega sof. ob-
voznic naselij”. - D.B. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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 15. 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 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Drago Bole,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.

061/178-80-39, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 302.

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

Ponudba mora veljati do: 23. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 8. 1998.

Ob-4034B
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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu Čin-
žat II. R 3 705 (R 343b) odsek 1432.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 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 23. 7. 1998 do
12.30, 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 Sanacija plazu Činžat II.” - B.V. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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 15. 9. 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 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-06,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 23. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 9. 1998.

Ob-4034C
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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada na
cesti R 3 705 (R-343b)1432 Ruše–Čin-
žat v km 7.100 – Činžat I.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 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 24. 7. 1998
do 8.30, na naslov: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Tržaška 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 Sanacija usada na cesti Ruše–Činžat I.” -
B.V. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 16. 9. 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 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-06,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 9. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 9. 1998.

Ob-4034Č

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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zidu in bre-
žine ob cesti Trebeljevo–Šmartno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 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 24. 7. 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 Sanacija zidu Trebeljevo–Šmartno.” -
B.V. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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 16. 9. 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 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-06,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 9. 1998.

Ob-4034D
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 dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežine pri
cementarni Trbovlje R 1 223 (R 336c)
odsek 1229.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Sanacija brežine pri cementarni Tr-
bovlje.” - B.V. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 16. 9. 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 Sku-
bic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-06, faks 061/178-83-26,
soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 9. 1998.
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Ob-4034E
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 dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu pod cesto R 3/665 odsek 1191 v
tovarni papirja Radeče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane:

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Sanacija opornega zidu v Radečah.”
- B.B. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 19. 9. 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 Sku-
bic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Batistič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-19, faks 061/178-83-26,
soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 27. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 9. 1998.

Ob-4034F
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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obrezovanje dreves

ob cesti 7 (M 12) odseki 353, 354, 355,
356.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
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 28. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obrezovanje dreves ob cesti M 12.” -
P.H. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
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 20. 9. 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 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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., Ljublja-
na, kont. oseba Pavle Hevka, grad. teh., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-34,
faks 061/178-83-26, soba št. 303.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 9. 1998.

Ob-4034G

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-Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin na
G2 102 (M10-10) Godovič–Zala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 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
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Sanacija brežin Godovič–Zala.” - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 20. 9. 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 Sku-
bic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-19, faks 061/178-83-26,
soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 9. 1998.

Ob-4034H
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: Ministrstvo za promet in zveze-Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Ćepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin
Spodnja Idrija–Žiri R 3 610 (R 377) od-
sek 1371.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Sanacija brežin Sp. Idrija–Žiri.” - B.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 20. 9. 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 Sku-
bic, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-83-36, faks 061/178-83-26,
soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Vlaj, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-19, faks 061/178-83-26,
soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 9. 1998.

Ob-4034I

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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Če-
pon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu – Pla-
nina R 1 210 (R319) odsek 1113.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
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 29. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija plazu Planina.” - B.V. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, 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 14. 9. 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 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-19,
faks 061/178-83-26, soba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 9. 1998.

Ob-4034J
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-Direkcija

RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Če-
pon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija mo-
stu čez Vuhreščico in rekonstrukcija ce-
ste R 3-704/ (R 370) odsek 1353 od
km 2.280 do km 2.378 v Vuhredu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 8 mesecev.
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 29. 7. 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 Rekonstrukcija mostu čez Vuhreščico v
Vuhredu.” - B.V. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, 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 14. 9. 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 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Boris Tekavec, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-04, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 9. 1998.

Ob-4034K
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-Direkcija
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RS za ceste, kont. oseba Ljuba Brank, inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-53,
faks 061/178-80-36, soba št. 311.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava investicij-

sko tehnične dokumnetacije za presli-
kavo na mikrofilm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 36 mesecev.
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 29. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija mostu čez Vuhreščico v
Vuhredu.” - B.V. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-11-11, faks
061/178-80-36, 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 14. 9. 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 7. 7. 1998 za 3.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Ljuba Brank inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-53,
faks 061/178-80-36, soba št. 311.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 9. 1998.

Ob-4034L
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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev glavne ce-
ste G1/4 (M10-8) odsek 1259 skozi na-
selje Mislinja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
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 30. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Ureditev ceste skozi naselje Mislinja.” -
D.P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 3220/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 9. 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 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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., Ljublja-
na, kont. oseba Dean Peršon, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks 061/178-83-26, soba št. 318.

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. 9. 1998.

Ob-4034M
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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 315 odsek 1092 Bohinjska Bistri-
ca–Jezero od km 1.350 do km 2.800.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
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 30. 7. 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 Rekonstrukcija ceste Boh. Bistrica–Je-
zero.” - J.G. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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. 9. 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 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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. 9. 1998.

Ob-4034N
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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba dr. Matej Lapaj-
ne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 2 428 (R340a) Pavličevo sedlo I.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 7 mesecev.
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 30. 7. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Pavličevo sedlo.” -
J.G. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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. 9. 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 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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. 9. 1998.

Ob-4034O

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-Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 314 odsek 1074 Petrovo Brdo–Po-
drošt od km 0.800 do km 6.100.

3. Orientacijska vrednost naročila:
260,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 7 mesecev.
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 30. 7. 1998
do 12.30, na naslov: Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26,
soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Modernizacija ceste Petrovo Brdo–
Podrošt.” - J.G. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, odpira-
nje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, 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. 9. 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 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba št.
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 Janez Gorenc, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-08, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze -

Direkcija RS za ceste

Ob-4035
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od 8.
do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD in PZI

za:
1. urejevanje Kobile skozi Šentjernej,

PGD + PZI,
2. zadrževalnik Plavin–Njivice PGD.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsak objekt posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ad 1) 2,700.000 SIT,
ad 2) 4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: rok izvedbe je 3 mesece –
zadnji rok za dokončanje je 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik vložišče, Vojko-
va 1b, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-4409,
soba št. P-13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, odpiranje vodi Jako-
pič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, Izpostava Novo mesto, kont.
oseba Slobodan Novakovič, dipl. inž., Novi
trg 9, Novo mesto, tel. 068/322-650, faks
068/325-623.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 3.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-4036
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.



Stran 4796 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Navedba vsebine: razširitev pokopališ-
ča v Leskovcu pri Krškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Niko Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do 18. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Občina Krško

Ob-4042
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
1721288, faks 1312154.

2. Predmet javnega naročila: nakup po-
slovnih prostorov za potrebe ZZZS OE
Ljubljana, Izpostava Zagorje.

Zahtevana površina prostorov od 100 do
150 m2.

Lokacija: območje mesta Zagorje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: najkasneje do konca le-

ta 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila: druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Omejitve: upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo predložene najkasneje do 27. 7.
1998 do 12. ure, na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Ljubljana, prevzemnik vložišče, Mi-
klošičeva 24, Ljubljana, soba št. 51-52.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Miklošičeva 24, sejna
soba št. 144, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Ljublja-
na, kont. oseba Anton Kaplan, Miklošičeva
24, soba 138, 1000 Ljubljana (med 8. in
10. uro dopoldan).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, plači-
lo s splošno položnico na račun številka:
50101-609-10355.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 24. 9. 1998.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Ljubljana

Ob-4043
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 Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor.

2. Predmet javnega naročila:
2.1. Samonakladalec:
Izbira najugodnejšega ponudnika za na-

bavo in dobavo vozila samonakladalec, z
dvoosno šasijo ter nadgradnjo samonakla-
dalec za kontejnerje do 9 m3.

Tehnične zahteve: šasija znamke Mer-
cedes–Atego, skupne mase ca. 15 ton, z
nadgradnjo samokladalec. Ostale tehnič-
ne zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

Okvirna cena: 14 mio SIT.
2.2 Samonakladalec z dvigalom:
Izbira najugodnejšega ponudnika za na-

bavo in dobavo vozila samonakladalec z dvi-
galom, z dvoosno šasijo ter nadgradnjo sa-
monakladalec za kontejnerje do 5 m3 ter
dvigalom za kabino.

Tehnične zahteve: šasija znamke Mer-
cedes –Atego, skupne mase ca. 9 ton, z
nadgradnjo samonakladalec ter z dvigalom.

Ostale tehnične zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

Okvirna cena: 12 mio SIT.
2.3. Smetiščar – ZMO:
Izbira najugodnejšega ponudnika za na-

bavo in dobavo vozila za odvoz odpadkov, z
dvoosno šasijo ter nadgradnjo s potisno
ploščo, velikosti ca. 15 m3.

Tehnične zahteve: šasija znamke Mer-
cedes, z nadgradnjo s potisno ploščo. Os-
tale tehnične zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

Okvirna cena: 24 mio SIT.
2.4. Smetiščar – ozki:
Izbira najugodnejšega ponudnika za na-

bavo in dobavo vozila za odvoz odpadkov, z
ozko dvoosno šasijo (širine 2300 mm) ter
nadgradnjo s potisno ploščo, velikosti ca.
15 m3.

Tehnične zahteve: šasija znamke Mer-
cedes, z nadgradnjo s potisno ploščo. Os-
tale tehnične zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

Okvirna cena: 24 mio SIT.
2.5. Smetiščar s pralcem:
Izbira najugodnejšega ponudnika za na-

bavo in dobavo vozila za odvoz odpadkov s
pralcem, s toosno šasijo ter nadgradnjo s
potisno ploščo, velikosti ca. 14 m3.

Tehnične zahteve: šasija znamke Mer-
cedes, z nadgradnjo s potisno ploščo, pral-
cem in rezervoarjem za čisto in umazano
vodo. Ostale tehnične zahteve so podane v
razpisni dokumentaciji.

Okvirna cena: 34 mio SIT.
3. Ponudba za predmet razpisa
Za vsako točko iz predmeta ponudbe

mora biti oddana posebej kompletna po-
nudba. Vsaka točka iz predmeta ponudbe
bo obravnavana kot ločen razpis!

4. Plačilni pogoji
Rok plačila je 60 dni od podpisa prev-

zemnega zapisnika.
5. Dobavni rok: 15. 12. 1998.
6. Pogoji razpisa:
– ponudba naj bo oblikovana v dveh va-

riantah:
a) kompletno vozilo ter ločeno opcije in,
b) posebej šasija, nadgradnja, montaža

ter opcije;
– dvoletna garancija,
– dokaz kvalitete z referencami za ena-

ko ali podobno vozilo, kot je predmet po-
nudbe,

– za ponujeno blago mora biti v Sloveniji
urejen servis in skladišče rezervnih delov,
podan sistem zagotavljanja urgentno potreb-
nih rezervnih delov, usposobljeno osebje
servisa (prednost ima servis bliže Maribo-
ru),

– za dobavljeno vozilo mora biti dostav-
ljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne javne
listine z veljavnostjo v Sloveniji v sloven-
skem jeziku,

– izbrani dobavitelj mora pogodbeno v
garancijski dobi na poziv uporabnika zago-
toviti odpravo napake v najkrajšem mož-
nem času in tako, da ne bo motil obratova-
nja. V primeru, da ponudnik v garancijski
dobi in v s pogodbo določenem času ne
bo odpravil napake, ima naročnik pravico
napake v garancijski dobi odpraviti sam (ali
z drugim izvajalcem) na stroške dobavite-
lja.
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V ta namen bo izbran ponudnik predložil
naročniku bančno garancijo oziroma bian-
co akceptni nalog kot jamstvo za odpravo
napak v garancijski dobi in kot jamstvo za
eventuelno škodo nastalo zaradi nepravo-
časne izpolnitve pogodbene obveznosti ali
servisiranja v garancijski dobi.

7. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za
samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrje-
na davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje,

– končno ceno, izraženo v SIT z vključe-
nimi dajatvami fco. kupec,

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok,
– osnutek pogodbe,
– druge ugodnosti.
(Pri pripravi ponudbe je potrebno upo-

števati navodila iz razpisne dokumentacije!)
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– organiziranost servisnih storitev,
– reference,
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti.
9. Razpisna dokumentacija je brezplač-

na in jo je mogoče dvigniti v tajništvu naroč-
nika Javnega podjetja Snaga, d.o.o., Mari-
bor, Nasipna 64.

10. Obveznost naročnika
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-

je naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor v 21-ih dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Datum javnega odpiranja ponudb bo spo-
ročen vsem ponudnikom pravočasno po-
slanih in pravilno opremljenih ponudb in bo
v roku 7 dni od izteka oddaje ponudb.

Za pravočasno prispele ponudbe velja
datum žiga vložišča Snaga.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: (Naslov pred-
meta ponudbe)”, naslovom, telefonsko in
telefaks številko ponudnika ter imenom kon-
taktne osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika ali po telefo-
nu 305-615 med 8. in 10. uro pri g. Šnu-
derlu ali g. Kosiju.

12. Odločitev naročnika

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 21-ih dneh po odpiranju po-
nudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-4084
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 - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-84, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 2 423 (R 345), odsek 1281 Črno-
lica–Lesično od km 15.000 do km
17.250.

3. Orientacijska vrednost naročila:
160,000.000 SIT.

4.Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 7. 1999.

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 31. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Črnolica–Lesično.”
- J.V. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, 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. 9. 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 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 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: Constructa, d.o.o., Celje, kont. oseba
Jože Vengust, inž., Gledališka 2, Celje, tel.
063/484-362, faks 063/484-363.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

- Direkcija RS za ceste

Ob-4085
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120, 041/622-769, faks
068/323-654, soba št. 76.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Šentruper – II.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 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.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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 bo 21. 7. 1998 ob 14.
uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, odpiranje vodi Sonny Beronja,
dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-151, faks 068/322-853, soba
št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Kovačič Marko,
dipl. inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/372-691, 041/689-429, faks
068/323-564.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 po plačilu plačila 5.000
SIT.

Način plačila:  na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805 s sklicevanjem na pred-
met razpisa.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Ob-4086
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:
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120,
041/622-769, faks 068/323-654, soba št.
76.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Adlešiči – II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 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.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dragi-
ca – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/321-221, faks 068/322-853,
soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, kont. oseba Možina Marjan, inž. el.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-050,
041/644-113, faks 068/323-564, soba št.
81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 po plačilu plačila 5.000
SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805 s sklicevanjem na pred-
met razpisa.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Ob-4087
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:
Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi
trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-120,
041/622-769, faks 068/323-654, soba št.
76.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Velika Loka – I.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 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 21. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Možina Marjan,
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-050, 041/644-113, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 po plačilu plačila 5.000
SIT.

Način plačila: na blagajni PE ali z virma-
nom na žiro račun številka:
52100-849-90805 s sklicevanjem na pred-
met razpisa.

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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Ob-4091
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: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje, kont. oseba Pavle Šifer, tel.
063/854-218, mobitel 0609/619-239,
Cesta na Vrtače 23, Velenje.

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

sedežev in miz za dve predavalnici.
3. Orientacijska vrednost: 9,000.000

SIT.
4. Dobavni rok: 30. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: pri odločitvi o izboru najugodnejšega
ponudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Šolski center Velenje,
Trg mladosti 3, Velenje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Šolski center Vele-
nje, Trg mladosti 3, sejna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 7 dni po
odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: P & A Projektivni atelje Ve-
lenje, Cesta na Vrtače 23, Pavle Šifer.

Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan od 1. do 8. 7. 1998, med 8. in
10. uro, na podlagi dokazila o plačilu 5.000
SIT na ŽR 52800-601-27814. Ponudba
mora biti izdelana na podlagi razpisne doku-
mentacije.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve jav-

nega naročila: 30. 7. 1998.
Šolski center Velenje

Ob-4092
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 Andrej Vižin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št.212.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 361/1332 Hoče–Areh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
240,000.000 SIT (od tega v letu 1998
86,000.000 SIT).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 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 rekonstrukcijo ceste Hoče-Areh, S.F. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 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
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 9. 1998.

7. 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 061/178-80-36, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Srečko Forstnerič, dipl.
inž., 2000 Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549, soba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 11/98 Ob-4101
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Kapela, Kapelski vrh
90, Radenci.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) izgradnja hodnikov za pešce ob re-

gionalni cesti R 349 Radenci–Kapela–
Videm ob Ščavnici, v naselju kapela,

b) izgradnja hodnikov za pešce in
opornega zidu ob lokalni cesti L 2813
Kapela–Rožički Vrh, v naselju Kapela.

3. Orientacijska vrednost naročila: 15 mio
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek v prvi polovici meseca avgusta 1998,
zaključek del v prvi polovici meseca okto-
bra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: cena, merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci, tel./faks
069/65-977, prevzemnik ponudb je tajniš-
tvo Občine Radenci.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: KS Kapela, Kapelski
vrh 90, 9252 Radenci. Javno odpiranje vo-
di komisija.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: v skladu z
zakonom o javnih razpisih

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Radenci, kont. ose-
ba Ivanuša Janez, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, tel./faks 069/65-977.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 20. 7. 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.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: avgust 1998.
Ponudba mora veljati do konca izvedbe

del.
Krajevna skupnost Kapela

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti za diag-
nostična sredstva in laboratorijski material ve-
zan na aparate, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 46, z dne 19. 6. 1998, Ob-3635 se
pri polkrepkem sredinskem naslovu doda be-
seda ponovni, tako da pravilno glasi:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
Uredništvo

Št. 1/5-928/98 Ob-4129

Popravek

V treh javnih razpisih za izbiro izvajalcev
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
nabavo strokovne literature, za čiščenje pro-
storov TF na Smetanovi ul. 17 in za nabavo
pisarniškega materiala za obdobje 12 me-
secev, objavljenih v Ur. l. RS, št. 41/98 z
dne 29. 5. 1998, Ob-2847, 2848 in 2849,
se v 10. tč. Postopek izbire izvajalca pravil-
no glasi: javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

Univerza v Mariboru
FERI, FG, FKKT in FS

Št. 020-102/98-3 Ob-3924

Ker je Ministrstvo za okolje in prostor
po zaključku javnega razpisa za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti, objavljenem v Uradnem listu RS -
Uradne objave, št. 41/98 z dne 29. 5.
1998, projektivnih podjetij za izdelavo pro-
jektne dokumentacije objektov, ki jih je pri-
zadejal potresu 12. 4. 1998, izvajalskih
(gradbenih) podjetij za izvedbo gradbenih,
inštalacijskih in zaključnih (obrtnih) grad-
benih del in proizvajalcev betona ugotovi-
lo, da število izvajalskih (gradbenih) podje-
tij, ki jim je bila s sklepom št.
020-102/98-2 z dne 12. 6. 1998 prizna-
na sposobnost, ne zadošča, Ministrstvo za
okolje in prostor objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
I. Predmet razpisa: ugotavljanje sposob-

nosti izvajalskih (gradbenih) podjetij za iz-
vedbo gradbenih, inštalacijskih in zaključ-
nih (obrtnih) gradbenih del pri gradnji novih
in nadomestnih objektov in pri rekonstrukci-
ji objektov, ki jih je prizadejal potres 12. 4.
1998 in za izvajanje strokovnega nadzorstva
nad takšnimi objekti.

II. Upravičenci do prijave: na razpis se
lahko prijavijo vse gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki, ki izpol-
njujejo z zakonom o graditvi objektov pred-
pisane pogoje za izvajalsko podjetje (prvi
odstavek 49. člena ZGO) in se niso prijavili
na prejšnji razpis oziroma jim na prejšnjem
razpisu ni bila priznana sposobnost,

III. Pogoji za priznanje sposobnosti: Iz-
polnjevanje pogojev za priznanje sposob-
nosti upravičencev se bo ugotavljala na pod-
lagi izpiskov iz registrskih sodišč in refe-
renc, kar morajo ponudniki predložiti v po-
nudbeni dokumentaciji.

IV. Ponudbena dokumentacija: ponud-
beniki morajo ponudbo poslati v zapečateni
kuverti, na kateri mora biti po vrsti jasno
označeno: “Ponudba za popotresno obno-
vo - ne odpiraj“, ime in naslov ponudnika ter
številka objave tega javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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-
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čeni v prejšnjem poglavju, predložene naj-
pozneje do ponedeljka, 6. julija 1998 do
10. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, prev-
zemnik 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.

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

VI. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja javnega odpiranja ponudb:

1) Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
8. julija 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 bo vodil To-
maž Marijan Jeglič, predsednik ocenjevalne
komisije, 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 ponedeljka, 13. julija
1998 oziroma jim bodo dostavljeni pisni
sklepi.

2) Sposobnost za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, bo priznana za dobo
12 mesecev, z možnostjo podaljšanja do
zaključka izvajanja ukrepov za odpravo po-
sledic potresa.

VIII. Dodatne informacije se dobijo na
naslovu: 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.

Ministrstvo
za okolje in prostor

Dvostopenjski javni razpis

Ob-4037
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca z dvostopenjskim

javnim razpisom
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, tel.
061/178-52-11, faks 061/178-56-55.

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

Predmet javnega razpisa je informacij-
ski sistem za podporo davku na dodano
vrednost (DDV-IS), ki mora vsebovati naj-
manj:

1. funkcionalni modul za registracijo
davčnih zavezancev za davek na dodano
vrednost (DVV), ki se vnesejo s splošno eno-
lično identifikacijo v skupen register davč-
nih zavezancev;

2. podsistem za elektronsko obdela-
vo in arhiviranje dokumentov;

3. podsistem za avtomatsko kuverti-
ranje in distribucijo dokumentov;

4. funkcionalni modul za knjigovod-
stvo davčnih obveznosti za DDV, ki vključu-
je periodične obdelave davčnih napovedi in
nadzor izpolnjevanja davčnih obveznosti ter
splošne vpoglede v davčno knjigovodstvo;

5. informacijsko-statistični funkcional-
ni modul za vzdrževanje informacij, na pod-
lagi katerih bo mogoče obveščati o stanju
(količini in kakovosti) davčnih obveznosti in
pripravljati ter izvajati preventivne in naknad-
ne nadzorne ukrepe;

6. vmesnike za povezavo z obstoječi-
mi aplikativnimi rešitvami za davčno knjigo-
vodstvo v DURS, z IS javnih financ, z IS
carine in s plačilnim sistemom.

To javno naročilo je oblikovano tako, da
lahko ponudnik pripravi ponudbo za dobavo
vseh ali posameznih spodaj navedenih treh
delov sistema:

I. osrednjega dela sistema (v nadaljeva-
nju: ODS), ki zajema programsko in strojno
opremo za zagotavljanje delovanja nasled-
njih funkcionalnih modulov in vmesnikov:

A) funkcionalnega modula za registracijo
davčnih zavezancev za davek na dodano
vrednost, ki se vnesejo s splošno enolično
identifikacijo v skupen register davčnih za-
vezancev (1);

B) funkcionalnega modula za knjigovods-
tvo davčnih obveznosti za DDV, ki vključuje
periodične obdelave davčnih napovedi in
nadzor izpolnjevanja davčnih obveznosti ter
splošne vpoglede v davčno knjigovodstvo
(4);

C) informacijsko-statističnega funkcio-
nalnega modula za vzdrževanje informacij,
na podlagi katerih bo mogoče obveščati o
stanju (količini in kakovosti) davčnih obvez-
nosti in pripravljati ter izvajati preventivne in
naknadne nadzorne ukrepe (5);

D) vmesnike za povezavo z obstoječimi
aplikativnimi rešitvami za davčno knjigovods-
tvo v DURS, z IS javnih financ, z IS carine in
s plačilnim sistemov (6);

II. podpornega dela sistema za elektron-
sko obdelavo dokumentov (v nadaljevanju:
EDM), ki zajema programsko in strojno
opremo za zagotavljanje delovanja podsi-
stema za elektronsko obdelavo in arhivira-
nje dokumentov (2);

III. podpornega dela sistema za avtomat-
sko kuvertiranje in distribucijo dokumentov
(v nadaljevanju: KDD), ki zajema program-
sko in strojno opremo za zagotavljanje delo-
vanja podsistema za avtomatsko kuvertira-
nje in distribucijo dokumentov (3).

3. Orientacijska vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Dobave posameznih faz morajo potekati
po naslednjem okvirnem časovnem načrtu:

1. faza (april–maj 1999):
– funkcionalni modul za registracijo

davčnih zavezancev (1),
– podsistem za elektronsko obdelavo in

arhiviranje dokumentov (2),
– podsistem za avtomatsko kuvertiranje

in distribucijo dokumentov (3);
2. faza (junij 1999–julij 1999):
– funkcionalni modul za knjigovodstvo (4),
– vmesniki za povezavo z obstoječimi

aplikativnimi rešitvami za davčno knjigovods-
tvo v DURS, z IS javnih financ, z IS carine in
s plačilnim sistemom (6);

3. faza (oktober–november 1999):
– informacijsko statistični funkcionalni

modul (5).
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 7. 8. 1998 do
15. ure, na naslov: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava Repub-
like Slovenije, prevzemnica Rada Hlebec,
Dunajska 22/6, 1000 Ljubljana, soba št.
619/a.

Ponudnik lahko odda ponudbo priporo-
čeno po pošti, po kurirski pošti ali osebno
na naslov, naveden pod 5. Ponudnik mora
ponudbo oddati zaprto v eni ovojnici. Na
zaprti ovojnici mora biti naslov naročnika,
oznaka “Ne odpiraj – ponudba”, oznaka jav-
nega razpisa “DDV99-IS/I” in naslov ponud-
nika na hrbtni strani. Ovojnica mora biti za-
pečatena ali zaprta tako, da je pri javnem
odpiranju možno preveriti, da je ostala zapr-
ta tako, kot je bila predana.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, odpiranje vodi Andja
Komšo, Dunajska 22/II, Ljubljana, sejna so-
ba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Repub-
like Slovenije, kont. oseba Rada Hlebec,
Dunajska 22/VI, Ljubljana, tel.
061/174-43-15, faks 061/133-50-52, so-
ba št. 619a, e-mail: DDV.IS99@durs631.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 7. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: ponudniki lahko pridobijo
razpisno dokumentacijo ob vplačilu nevrač-
ljivega zneska v višini 50.000 SIT na žiro
račun pri Agenciji RS za plačilni promet, št.
50100-637-55445, ali v protivrednosti v
USD pri banki: Banka Slovenije, Ljubljana,
preko Bankers Trust Company, New York
(S.W.I.F.T. koda: BKTRUS33) – račun št.
1000 107990 020. Upravičenec plačila je:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance
– Davčna uprava RS, sklic na št.
78000-840.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti z dokazilom o vplačilu. Na željo
bomo ponudniku takoj poslali razpisno do-
kumentacijo s kurirsko pošto (DHL itd.) na
stroške ponudnika, vendar ne prevzamemo
nikakršne odgovornosti za izgubo ali pozno
dostavo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

penjski javni razpis.
Ponudba mora veljati do 24. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 11. 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 4801

1. Name and address of the ordering
authority: Republic of Slovenia, Ministry of
Finance, Župančičeva ulica 3, SI-1000,
Ljubljana, Telephone +386 61 178 52 11,
Facsimile +386 61 178 56 55.

2. Subject of public procurement order:
goods, services.

The subject of this tender is the Infor-
mation System for the Value Added Tax
(VAT-IS) including as a minimum the follow-
ing:

1. A functional module for registration
of VAT Taxpayers in a common Taxpayer
Register, such taxable bodies to be as-
signed unique identification;

2. A Sub-system for electronic docu-
ment management and archiving;

3. A Sub-system for automated docu-
ment folding and envelope filling and distri-
bution of documents;

4. A functional module for book keep-
ing of VAT obligations and accounting of
Taxpayers’ compliance with these obliga-
tions, including periodical processing of VAT
self-assessments with pending control and
processing of payments and returns;

5. A functional module for provision
and maintenance of statistic information to
serve the needs of reporting on magnitude
and quality of tax obligations and to support
the efforts of the Tax Administration in exer-
cising preventive actions and sanctions
against tax evasion;

6. Appropriate interfaces to enable
the exchange of data with the existing appli-
cations in use within the Tax Administration,
with Information Systems in use with Cus-
toms Administration, Treasury and Payment
Systems.

Under this public procurement order bid-
ders are requested to prepare a proposal
for all or for any of the following three parts
of the VAT-IS:

I. The supply of the central part of the
system (hereinafter the VAT System) which
encompasses the provision and supply of
the software and hardware required for the
operation of the following functional mod-
ules:

A) A functional module for registration
of VAT Taxpayers by means of a unique
identification into the common Taxpayer
Register (1);

B) A functional module for book keep-
ing of VAT obligations and accounting of
Taxpayers’ compliance with these obliga-
tions, including periodical processing of
VAT self-assessments with pending control
and processing of payments and returns
(4);

C) A functional module for provision and
maintenance of statistic information to serve
the needs of reporting on the magnitude
and quality of tax obligations and to support
the efforts of the Tax Administration in exer-
cising preventive actions and sanctions
against tax evasion (5);

D) Interfaces for connections with the
existing applications in use within the Tax
Administration, the Treasury IS, the Cus-
toms IS and the Payment System (6);

II. The supply of supporting system,
comprising the supply of software and hard-
ware for ensuring the operation of the
Sub-system for electronic document man-

agement and archiving (hereinafter the EDM
System) (2);

III. The supply of supporting system,
comprising the supply of software and hard-
ware for ensuring the operation of the
Sub-system for document folding and enve-
lope filling and the distribution of documents
(hereinafter the APF System) (3).

3. Estimated value of tender:
2.000,000.000 SIT.

4. Supply schedule and deadline for
completion of works

The supply of deliverables should be
phased in accordance with the following
general schedule:

1. Phase 1 (April–May 1999):
– Functional module for registration of

Taxpayers (1);
– Sub-system for electronic document

management and archiving (2);
– Sub-system for automated document

folding and envelope filling and distribution
of documents (3).

2. Phase 2 (June–July 1999):
– Functional module for book keeping

of VAT obligations and accounting of Tax-
payers’ compliance (4);

– Interfaces for connecting with the ex-
isting applications in use within the Tax Ad-
ministration, the Treasury IS, the Customs
IS and the Payment System (6).

3. Phase 3 (October–November
1999):

– Functional module for provision and
maintenance of statistic information (5).

5. Criteria for the selection of the most
favourable proposal and limitations taken
into consideration: other criteria stated in
the Tender Documentation.

Proposal submitted no later than August
7, 1998 by 15:00 hours will be taken into
consideration.

Submit Proposal to: Republic of Slove-
nia, Ministry of Finance, Tax Administration
of the Republic of Slovenia, Recipient Ms.
Rada Hlebec, Dunajska 22/VI, SI-1000,
Ljubljana, Slovenia, Room no.: 619/a.

Proposals may be submitted to the above
address by Registered Mail, by courier serv-
ice or by hand. Proposal must be submitted
in one sealed envelope or package. The
sealed envelope or package must be
marked with the Purchaser’s address and it
must clearly show the text: “Do not open –
Public Tender VAT99-IS/I”. The reverse side
of the envelope must carry the name and
address of the bidder in question. The en-
velope must be sealed or closed in such a
way that it will be possible to confirm the
sealing has remained as submitted until the
opening.

6. Location, date and time of public
opening of proposals

The public opening of Proposals will be
carried out on August 10, 1998 at 10:00,
at the following address: Republic of Slove-
nia, Ministry of Finance, Opening conduct-
ed by Ms. Andja Komšo, Dunajska 22/II,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Conference
room.

7. Deadline for information to bidders on
the outcome of the public tender

Bidders will be informed on the outcome
of the Public Tender no later than Septem-
ber 18, 1998.

8. Place, time for requesting the tender
documentation: Republic of Slovenia, Min-
istry of Finance, Tax Administration of the
Republic of Slovenia, Contact person Ms.
Rada Hlebec, Dunajska 22/VI, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Telephone +386 61
174 43 17, Facsimile: +386 61 133 50
52, Room no. 619 a, E-mail:
DDV.IS99@durs631.sigov.mail.si.

The Tender Documentation is available
until July 24, 1998 at the price of SIT
50.000,00.

Method of payment: Purchasers may
obtain tender documentation against receipt
of payment of a non-refundable fee in the
amount of 50.000,00 SIT to the account at
the Agency of RS for payment transactions
nr. 50100-637-55445 or equivalent
amount in USD currency at the bank: Bank
of Slovenia, Ljubljana, by Bankers Trust
Company, New York (S.W.I.F.T. code: BK-
TRUS33) – account nr. 1000 107990 020.
Beneficiary of the payment is: Republic of
Slovenia, Ministry of Finance – Tax Admin-
istration of RS, reference nr. 78000-840.

If requested, the tender documentation
will be promptly dispatched by courier serv-
ice (DHL etc.), however, at purchaser’s ex-
pense, and without liability for the ordering
authority for any consequential loss or dam-
age or for late delivery of the shipment.

9. Other information
Additional information can be obtained

from the same address as mentioned under
item 8.

10. Procedure for selection of the sup-
plier: Two-stage Public Tender.

Proposals must be valid until: August 24,
1998.

Envisaged date of the announcement of
Award of Contract: November 9, 1998.

Ministry of Finance

Zbiranje ponudb

Št. 03-161/1 Ob-4128
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,

bodo oddajala gradbena dela v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) na podlagi

zbiranja ponudb

za naslednja dela:
1. HE Mesto (Idrija): sanacija ravne stre-

he strojnice HE Mesto; okvirna vrednost
del: 1,500.000 SIT;

2. HE Trebuša: zamenjava strešne kriti-
ne strojnice HE Trebuša; okvirna vrednost
del: 600.000 SIT;

3. HE Gradišče: sanacija brežine ob is-
točnem kanalu HE Gradišče; okvirna vred-
nost del: 2,000.000 SIT;

4. HE Marof (Idrija): obnova sanitarij in
tlakov v strojnici HE Marof; okvirna vrednost
del: 2,200.000 SIT;

5. HE Hubelj: zunanja ureditev strojnice
HE Hubelj; okvirna vrednost del: 2,000.000
SIT;

6. HE Zadlaščica: ureditev dostopne poti
do zajetja (spodnji odsek); okvirna vrednost
del: 3,000.000 SIT.
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Razpisno dokumentacijo lahko dobite od
29. 6. 1998 do 3. 7. 1998, med 8. in 14.
uro.

Rok dostave ponudbe je 15. 7. 1998.
Ostali pogoji so določeni v razpisni do-

kumentaciji.
Informacije dobite na SENG, tel.

065/228-11, pri Petru Blažej, dipl. gr. inž.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Zbiranje predlogov

Ob-3910
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: JP EGS RI, d.d., Maribor in JP ELES,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
nik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/22-00-693, faks 062/221-189, soba
št. 503, e-mail: joze.koritnik@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava obratoval-

nih sistemskih študij elektroenergetske-
ga sistema Slovenije (študije po posa-
meznem sklopu 1–4):

  1. študija: analiza vpliva staranja
elementa v EES Slovenije na razvoj pro-
izvodno prenosnega sistema,

  2. študija: raziskava nevarnosti fe-
roresonance na objektih v EES v Slove-
niji,

  3. študija: možna proizvodnja moči
in energije v hidroelektrarnah za dolgo-
ročno planiranje obratovanja v EES,

  4. študija: zagotavljanje kakovosti
mineralnih izolacijskih, mazalnih in hi-
dravličnih olj za elektroenergetske po-
stroje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad.  1. 12,000.000 SIT,
Ad.  2. 11,000.000 SIT,
Ad.  3. 9,000.000 SIT,
Ad.  4. 9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: od 1.–4. podtočke: 10

mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: JP EGS – RI, d.d., prev-
zemnik Jože Koritnik, dipl. inž., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, tel. 062/22-00-693,
faks 062/221-189, 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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP EGS – RI, d.d.,

odpiranje vodi mag. Andrej Tiršek, dipl. inž.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel. 062/215-820,
faks 062/221-189, soba št. 425/IV, e-mail
andrej.tirsek@egs-ri.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP EGS – RI, d.d., kont.
oseba Jože Koritnik, dipl. inž., Vetrinjska 2,
Maribor, tel. 062/22-00-693, faks
062/221-189, soba št. 503, e-mail: jo-
ze.koritnik@egs-ri.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51800-601-503000 pri APP Maribor.

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: 24. 7. 1998.
JP EGS – Razvoj in inženiring, d.d.,

Maribor
JP Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Sklepi po 42. členu

Št. 8-282 Ob-3882
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je bil obnova tlaka
v Veliki sprejemni dvorani Cankarjeve-
ga doma.

3. Ponujene cene so bile med
6,242.376 in 10,662.251 SIT.

4. Pričetek izvajanja storitve bo julij 1998.
5. Pri izboru so bila upoštevana merila,

podana v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje štirih ponudb je bilo

2. junija 1998 ob 13. uri v prostorih naroč-
nika.

7. Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
34-35 z dne 8. maja 1998.

8. Izbran ponudnik je Marmor Hotavlje
d.d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.

Cankarjev dom

Št. 0048/1-308/32-6-98 Ob-3884
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o neuspelem ponovnem javnem

razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Mirko Slukan, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 062/276-476.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: najem plovila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4.  Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10 %.

Opis: na ponovni javni razpis je prispela
le ena ponudba. Glede na navedeno, po-
novni javni razpis ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a,
Ljubljnana.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998; Ob-3355.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4024
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 Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinč-

man,
  3. ureditev ceste Podgorje–odlaga-

lišče,
  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva

43 in asfaltnega platoja,
  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51.
3. Orientacijska vrednost naročila:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič,

20,000.000 SIT,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinčman,

10,800.000 SIT,
  3. ureditev ceste Podgorje–odlagališ-

če, 22,500.000 SIT,
  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva 43 in

asfaltnega platoja, 3,800.000 SIT,
  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51,

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

dokončanja del:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič, priče-

tek 10. 6. 1998, dokončanje 30. 6. 1998,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinčman,

pričetek 15. 6. 1998, dokončanje 30. 8.
1998,

  3. ureditev ceste Podgorje–odlagališ-
če, pričetek 15. 6. 1998, dokončanje 15.
9. 1998,

  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva 43 in
asfaltnega platoja, pričetek 10. 6. 1998,
dokončanje 30. 6. 1998,
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  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51,
pričetek 1. 7. 1998, dokončanje 30. 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: reference, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 od 10.30 do 12.30, na naslovu:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec.

Število prispelih ponudb:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič: 5,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinčman: 5,
  3. ureditev ceste Podgorje–odlagališ-

če: 7,
  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva 43 in

asfaltnega platoja: 7,
  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51: 5;
najnižja cena:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič:

30,657.751 SIT,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinčman:

15,508.294 SIT,
  3. ureditev ceste Podgorje–odlagališ-

če: 22,366.360 SIT,
  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva 43 in

asfaltnega platoja 3,485.908 SIT,
  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51:

4,064.463 SIT;
najvišja cena:
  1. ureditev ceste Lorenc–Ribič:

37,517.853 SIT,
  2. ureditev ceste Kapelca–Klinčman:

18,753.188 SIT,
  3. ureditev ceste Podgorje–odlagališ-

če 27,922.303 SIT,
  4. izgradnja parkirišča Tomšičeva 43 in

asfaltnega platoja 4,329.625 SIT,
  5. ureditev parkirišča Tomšičeva 51:

9,252.224 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. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2573B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-4025
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 Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela storitve.

Navedba vsebine:
  1. izgradnja igrišč,
  2. postavitev otroških igral,
  3. postavitev steze za rolkanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
  1. izgradnja igrišč, 9,500.000 SIT,
  2. postavitev otroških igral, 3,100.000

SIT,

  3. postavitev steze za rolkanje,
5,200.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

  1. izgradnja igrišč, pričetek 10. 6.
1998, dokončanje 10. 7. 1998,

  2. postavitev otroških igral, pričetek 1.
7. 1998, dokončanje 15. 7. 1998,

  3. postavitev steze za rolkanje, priče-
tek 10. 7. 1998, dokončanje 15. 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: reference, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.
1998 od 9. do 10. ure, na naslovu: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

Število prispelih ponudb:
  1. izgradnja igrišč: 5,
  2. postavitev otroških igral: 2,
  3. postavitev steze za rolkanje: 3;
najnižja cena:
  1. izgradnja igrišč: 22,757.514 SIT,
  2. postavitev otroških igral, razpis raz-

veljavljen,
  3. postavitev steze za rolkanje, razpis

razveljavljen;
najvišja cena:
  1. izgradnja igrišč: 26,050.771 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. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2573B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-4026
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 Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta Glavni trg 51,
Slovenj Gradec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek ju-
nij1998 in zaključek april 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina

Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 90,796.550,70 SIT, najvišja cena:
110,003.485,80 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-1951.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-4027
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: RS, 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: blago.
Navedba vsebine: Gimnazija Novo me-

sto: dobava in montaža opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

49,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 6. 1998 in/ali zaključek 15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: LIK At-

las Ljubljana.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, ponudbe-
na cena, usposobljenost in sposobnost po-
nudnika, ustrezna kvaliteta opreme in ate-
sti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 11.30, na naslovu: Urad za šols-
tvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 42,675.225 SIT, najvišja cena:
54,326.684 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: 26. 6. 1998.

Ob-4028
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: RS, 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-
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ni nadzor nad izvajanjem gradnje do
uporabnega dovoljenja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
15. 6. 1998 in/ali zaključek 15. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: LIZ In-
ženiring, d.d., Ljubljana, druba merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference za izvajanje tovrstnih
storitev, usposobljenost in sposobnost po-
nudnika, ponujena cena in dodatne ugod-
nosti ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

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

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 3,950.000 SIT, najvišja cena:
5,150.000 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. 41, z dne 29. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

RS Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3925
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Ervin
Rozman, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/123-821, faks 0602/123-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce pri Osnovni šoli Franja Goloba Preva-
lje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
147,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: fiksnost cene, ugodni plačilni po-
goji, ponudbena cena, tehnični pogoji: iz-
kušnje, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12/a, 2390 Ravne na
Koroškem.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 185,000.000 SIT, najvišja cena:
280,914.842 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-1605.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-3926
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-89-23.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: adaptacija poslov-

nih prostorov in dobava in montaža pi-
sarniške opreme za CIPS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,347.949,78 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 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, plačilni pogoji, kvaliteta –
cenovni razred, rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Republiški za-
vod za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 19,801.170,71 SIT, najvišja cena:
38,367.941,42 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2347.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 7. 1998.

Ob-3927
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-89-23.

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

opreme za UD Hrastnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,532.716,10 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 6. 1998 in/ali zaključek 28. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: cena, plačilni pogoji, rok,
kvaliteta blaga – cenovni razred.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 7,867.349,70 SIT, najvišja cena:
10,532.716,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29 z dne 10. 4.
1998; Ob-1710A.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 6. 1998.

Ob-3928

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republiški zavod za zaposlovanje,
kont. oseba Mija Poglajen, Glinška 12,
Ljubljana, tel. 125-14-41, faks
125-89-23.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: adaptacija UD Ra-

dovljica in dobava in montaža opreme
za OE Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,800.840,60 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 20. 6. 1998 in/ali zaključek 25. 7.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: cena, plačilni pogoji, rok,
kvaliteta – cenovni razred blaga.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 14,800.840 SIT, najvišja cena:
23,345.376 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4.
1998; Ob-1996.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. 6. 1998.

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana
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Ob-3929
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Da-
nica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadzidava aneksov
Športne dvorane Marof v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 24,566.150 SIT, najvišja cena:
28,429.355,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2384.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-3930
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Da-
nica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: parketarska dela v
Športni dvorani Marof v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni, za-
četek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 6.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 15,118.937 SIT, najvišja cena:
19,119.478 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2383.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-3931
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Da-
nica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-206, faks 068/322-731,
soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
tribun v Športni dvorani Marof v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 19,765.658 SIT, najvišja cena:
19,889.300 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2382.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Št. 1276/98 Ob-3932
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:

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. ose-
ba Bogoslav Nunić, Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Lakovnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 20. 7. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

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,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 11.30, na naslovu: JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 22,932.999 SIT, najvišja cena:
25,001.745 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. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2446B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-3933
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 Tržič, kont. oseba Ignac Primo-
žič, d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/561-213, 064/561-166, faks
064/561-174.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ce-
ste Brezje–Kovor, I in II. etapa.

3. Orientacijska vrednost naročila: I eta-
pa v vrednosti 18,000.000 SIT in II. etapa v
vrednosti 25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 2. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference že oprav-
ljenih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Urad za ureja-
nje prostora Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 45,055.505 SIT, najvišja cena:
47,762.512 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. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-3934
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Tržič, kont. oseba Ignac Primožič,
d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/561-213, 064/561-166, faks
064/561-174.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja mostu čez
Tržiško Bistrico za kinom v Tržiču.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 15. 6. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference že opravljenih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Urad za ureja-
nje prostora Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 27,542.073 SIT, najvišja cena:
31,630.877 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. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2008.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Občina Tržič

Št. 1151/98 Ob-3935
Na podlagi 42. člena zakona o javnih na-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Slovenska c. 58, Ljubljana.

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

opreme za poslovni informacijski sistem.
3. Orientacijska vrednost je 35,600.000

SIT.
Najugodnejši ponudnik:
Delovne postaje
Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova 17,

1113 Ljubljana.
Monitorji
Ita plus, d.o.o., Trubarjeva 14, 1000 Ljub-

ljana.
Prenosniki
Zelinka & sinovi, Linhartova 17, 1113

Ljubljana.
Tiskalniki
SIMT, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290

Grosuplje.
Routerji
Noema Cooperating, d.o.o., Tivolska 40,

1000 Ljubljana.
4. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-

teriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb je bilo v torek

2. 6. 1998 ob 10. uri v sejni sobi uprave

javnega podjetja Elektro Ljubljana, Sloven-
ska 58, Ljubljana.

6. Objava javnega naročila: Uradni list RS,
št. 34-35 z dne 8. 5. 1998.

Elektro Ljubljana, p.o.

Št. 124/98 Ob-3936
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/98) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Poklicna gasilska enota Krško, kont. oseba
Kolar Blaž-Željko, Tovarniška 19, tel.
0608/21-489, faks 0608/22-905.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadgradnja gasilske-

ga vozila GVC 16/24 na novem podvozju
Marcedes Benz tipa 1124
AF/3640/4×4, ki je last naročnika, s pri-
padajočo opremo.

3. Orientacijska vrednsot naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok za dokonča-
nje del: v sedmih mesecih po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
tehnične rešitve in tehnologija izdelave, ce-
na, plačilni pogoji, rok dobave in ostali pogo-
ji, ki jih zagotavlja dobavitelj, garancijska do-
ba in poprodajne aktivnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis: na javni razpis so prispele štiri po-
polne ponudbe, najnižja cena: 18,202.985
SIT, najvišja cena: 26,928.371,20 SIT. Izbi-
ra najugodnejšega ponudnika temelji na upo-
rabi ponderiranih meril, ki so bila določena v
razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik: Webo, d.o.o., Ljublja-
na.

6. Kraj, dan in ura javnega odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 s pričetkom ob 12.30 v prostorih Po-
klicne gasilske enote Krško, Tovarniška 19.

Naročnik: Poklicna gasilska enota Krško,
Tovarniška 19.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave ponovnega jav-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 35/98 z dne
8. 5. 1998, Ob-2373.

Poklicna gasilska enota, Krško

Št. 264/98 Ob-3937
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, kont.
oseba Mirko Zidar, tel. 0601/26-255.

2. Predmet javnega naročila:
a) sanacija plazu Kalc na lokalni cesti

L 7607.
Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
Rok za izvedbo: 60 dni.

Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane po-
nudbe: reference, popolnost ponudbe, upo-
števanje razpisnih pogojev, druge ugodnosti
ponudnika, ki so za naročnika pomembne.

Izbran je bil ponudnik SGP Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska c. 15, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del: 7,231.688,20
SIT.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 6,999.122,95 SIT, najvišja cena:
9,054.000 SIT,

b) modernizacija lokalne ceste
L 7601 Trbovlje–Dobovec.

Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

Rok za izvedbo: 60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane po-

nudbe: reference, popolnost ponudbe, upo-
števanje razpisnih pogojev, druge ugodnosti
ponudnika, ki so za naročnika pomembne.

Izbran je bil ponudnik CP Ljubljana, Stolp-
niška 10, Ljubljana.

Pogodbena vrednost del:
39,930.159,30 SIT.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 39,930.159,30 SIT, najvišja cena:
62,487.170 SIT,

c) modernizacija lokalne ceste
L 7613 Planinska vas, Trbovlje.

Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

Rok za izvedbo: 30 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane po-

nudbe: reference, popolnost ponudbe, upo-
števanje razpisnih pogojev, druge ugodnosti
ponudnika, ki so za naročnika pomembne.

Izbran je bil ponudnik IBT PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska c. 16, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del: 6,646.248,70
SIT.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 6,282.835 SIT, najvišja cena:
9,730.380,13 SIT,

d) izgradnja kanalizacijskega kolek-
torja Žabjek–potok Trboveljščica.

Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

Rok za izvedbo: 60 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik SGP Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska c. 15, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
11,730.597,10 SIT.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 11,730.597,10 SIT, najvišja cena:
16,066.510 SIT,

e) izgradnja vodovodnega rezervoar-
ja Zg. Topoletovo–obrtna cona Neža sta-
novanjska izgradnja Zg. Topoletovo.

Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

Rok za izvedbo: 70 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik SGP Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska c. 15, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
28,907.620,90 SIT.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 28,907.620,90 SIT, najvišja cena:
37,729.539,61 SIT,

f) vodovod Gabrsko.
Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
Rok za izvedbo: 45 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik IBT PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska c. 16, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
29,070.257,50 SIT.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 29,070.257,50 SIT, najvišja cena:
40,402.385,64 SIT,

g) modernizacija ceste Terezija–de-
ponija Trbovlje.

Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

Rok za izvedbo: 30 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik IBT PIN, d.o.o.,
Trbovlje, Gimnazijska c. 16, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
30,382.393,40 SIT.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 26,520.469,20 SIT, najvišja cena:
32,132.219,90 SIT,

h) sanacija plazu Jager–Trbovlje.
Orientacijska vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
Rok za izvedbo: 70 dni.
Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pomem-
bne.

Izbran je bil ponudnik SGP Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Savinjska c. 15, Trbovlje.

Pogodbena vrednost del:
23,418.754,70 SIT.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 23,418.754,70 SIT, najvišja cena:
32,819.724,30 SIT.

3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje, Oddelek za komu-
nalne dejavnosti.

4. 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. 34-35/98 z dne 8. 5.
1998.

Občina Trbovlje

Št. 141/98 Ob-3938
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v Slov. Go-
ricah, tel. 062/651-133.

2. Predmet javnega naročila: izvedba vo-
dovodnega cevovoda Marija Snežna–Ži-
tence in krak Roj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: junij 1998, rok do-
končanja del: november 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, rok, reference, plačilni po-
goji, usposobljenost ponudnika, garancijski
roki.

6. Javno odpiranje ponudb na podlagi jav-
nega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998, je bilo 1. 6.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Šentilj,
Šentilj 69, Šentilj.

Na razpis so prispele 4 ponudbe, najnižja
vrednost: 33,450.473,60 SIT, najvišja vred-
nost: 50,449.986 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

8. Predvideni datum objave javnega na-
ročila: 22. 6. 1998.

Št. 140/98 Ob-3939
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v Slov. Go-
ricah, tel. 062/651-133.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
mrliške vežice na Zg. Velki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: junij 1998, rok do-
končanja del: oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, rok, reference, plačilni pogo-
ji, usposobljenost ponudnika, garancijski roki.

6. Javno odpiranje ponudb na podlagi jav-
nega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998, je bilo 1. 6.
1998 ob 9. uri, v prostorih Občine Šentilj,
Šentilj 69, Šentilj.

Na razpis je prispelo 7 ponudb, najnižja
vrednost: 25,081.387 SIT, najvišja vrednost:
37,631.091 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

8. Predvideni datum objave javnega na-
ročila: 22. 6. 1998.

Občinski urad občine Šentilj

Št. 610/5-98-7 Ob-3940

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Vojnik, kont. oseba Preložnik Tone,
Keršova ul. 1, Vojnik, tel. 063/772-125, faks
063/772-073.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in asfaltira-
nje ceste v Klanc in asfaltiranje cest v
Lipo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 30. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, ponudbena cena.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.

1998 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vojnik,
Keršova 1, Vojnik.

7. Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,120.397,30 SIT, najvišja cena:
13,113.946,52 SIT.

8. 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. 39 z dne 22. 5. 1998.

Občina Vojnik

Št. 009816 Ob-4004
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacije Uprava družbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 7, najnižja cenja
1,854.600 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 26,656.653 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
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Uradni list RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693H.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4005
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
142,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 12, najnižja cenja
4,630.320 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 102,646.604 SIT popolna ponudba.

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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4006
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
109,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 12, najnižja cena
1,355.392 SIT, najvišja cena 80,288.429
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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693G.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4007
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III.
nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 12, najnižja cena
2,217.915 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 69,379.516 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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4008
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo za PE Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 13, najnižja cena
5,659.280 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 101,768.192 SIT popolna ponudba.

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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4009
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 13, najnižja cena
3,942.960 SIT, najvišja cena
117,050.824,10 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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4010
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
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meter, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
127,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor.

Število prisp. ponudb: 12, najnižja cena
1,506.261 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 93,595.003 SIT popolna ponudba.

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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 009816 Ob-4011
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-2311, III. nad.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo sistemske

strojne in programske opreme za infor-
matizacijo PE Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skladnost ponudb z razpisnimi po-
goji, cena, plačilni pogoji, merila za ocenje-
vanje ponudb, tehnične lastnosti pri periferni
opremi, najnižja cena in zmogljivost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 8. uri na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Število prisp. ponudb: 13, najnižja cena
2,829.640 SIT delna ponudba, najvišja ce-
na 101,983.851 SIT popolna ponudba.

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. 29 z dne 10. 4. 1998
Ob-1693D

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 347-05-46/97-1850-61 Ob-4012
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:
A) rekonstrukcija Maistrove ul.,
B) rekonstrukcija Prešernove ul.,
C) ureditev krajevne ceste v Pekrah,
D) gradbena dela po Grizoldovi ul.
3. Ocenjena vrednost del je ca.:
A) 12 mio SIT,
B) 20 mio SIT,
C) 12 mio SIT,
D) 6 mio SIT.
Objava javnega razpisa v Uradnem listu

RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998.
4. Pričetek del:
A) junij–julij 1998,
B) julij–avgust 1998,
C) dela se ne oddajo,
D) junij 1998.
5. Izbira ponudnika na podlagi meril, na-

vedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Odpiranje ponudb je bilo 2. 6. 1998

ob 8. uri, v prostorih Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40, Maribor.

Prispelo je 10 ponudb.
Izbrano je bilo Javno komunalno podjetje

Nigrad, d.d., Strma ul. 8, Maribor, pod toč-
ko A, B in D. Pod točko C se dela oddajo
kasneje.

7. Izvajalec se izbere na podlagi javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2222.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 19. 6. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-4013
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba Anton
Lah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, tel.
063/821-007, faks 063/821-133.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela:

a) asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in 2
cm AB (5+2) 20.000 m2,

b) preplastitev s čiščenjem in prebriz-
gom v sistemu 3 cm AB 15.000 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek junij
1998 in zaključek oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jel-
šah.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 43,044.730 SIT, najvišja cena:
46,155.330 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. 34-35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2225.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Ob-4014
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba Zlat-
ka Pilko, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah,
tel. 063/821-111, faks 063/821-133.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: nadzidava Podružnične osnovne šo-
le Šentvid pri Grobelnem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 6.
1998 in zaključek 25. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena 36,642.000 SIT; druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, rok za do-
končanje del, reference ponudnika, garan-
cijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 34,481.111 SIT, najvišja cena:
41,100.078 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2284.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 01-18/4-98 Ob-4015
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
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Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, kont. ose-
ba Josip Tomšič, tel. 061/1892-517, faks
061/1892-698.

2. Predmet javnega naročila: obnova hla-
dilne strojnice, klimatskih naprav in to-
plotnih postaj Ekonomske fakultete.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,390.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1. 6. 1998, zaključek del 31. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja: Eko-
nomska fakulteta, dne 12. 5. 1998 ob 9. uri.

7. Število prispelih ponudb: 14, najnižja
cena: 32,891.633,50 SIT, najvišja cena:
43,009.688 SIT.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1608.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Ob-4016
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:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Maribor, Ul. talcev 9, kont. oseba mag. Mi-
ran Žitnik, dipl. ek., tel. 062/2286-263.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: brizge in igle, potro-

šni material za sterilizacijo in drugo bla-
go za splošno medicino, inštrumenti in
manjši medicinski pripomočki ter RTG
filmi, sredstva za razvijanje in njihovi pri-
pomočki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998, zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
reference ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena (90%) in najugodnej-
še reference (10%) ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6. 1998
ob 9. uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca, Maribor, Ul. talcev 9.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 31,122.099,03 SIT, najvišja cena:
34,536.396,46 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. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2372.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 414-04/98 Ob-4017

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Občina Destrnik-Trnovska vas, Trno-

vaska vas 42, Trnovska vas, kont. oseba
Miran Čeh.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izgradnjo in upravljanje kra-
jevnega omrežja za distribucijo tekoče-
ga naftnega plina (TNP) za potrebe pre-
bivalstva v Občini Destrnik-Trnovska vas.

3. Rok začetka in dokončanja del: priče-
tek del na izgradnji omrežja za distribucijo
TNP se prične takoj po podpisu koncesijske
pogodbe, oziroma takoj po pridobitvi grad-
benega dovoljenja na podlagi projektne do-
kumentacije. Rok za dokončanje del bo opre-
deljen v koncesijski pogodbi.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce, ponudbena cena in plačilni pogoji.

Po sklopih je bil izbran naslednji ponud-
nik: za izgradnjo in upravljanje krajevnega
omrežja za distribucijo tekočega naftnega pli-
na (TNP) za potrebe prebivalstva Občine De-
strnik-Trnovska vas, podjetje Europlin, d.o.o.,
Operkarna 28a, Trbovlje.

5. Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998 ob 8. uri, na Občini Destrnik-Trnovska
vas, Trnovska vas 42.

6. Prispeli sta 2 ponudbi.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalcev del za izgradnjo in uprav-
ljanje krajevnega omrežja za distribucijo te-
kočega naftnega plina (TNP) za potrebe Ob-
čine Destrnik-Trnovska vas (18. do 42. člen
ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-946.

Št. 414-04/98 Ob-4018

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Občina Destrnik-Trnovska vas, Trno-

vaska vas 42, Trnovska vas, kont. oseba
Miran Čeh.

2. Predmet javnega razpisa: dobava in
montaža opreme v telovadnico in učilni-
ce pri OŠ Destrnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 20. 7.
1998, rok za dokončanje del 20. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce, ponudbena cena in plačilni pogoji.

Po sklopih sta bila izbrana naslednja po-
nudnika: za dobavo in montažo opreme za
telovadnico OŠ Destrnik podjetje Boza,
d.o.o., Bevkov trg 6, Nova Gorica, za doba-
vo in montažo opreme učilnic in kuhinje pod-
jetje UMT, d.o.o., Masarykova 14, Ljubljana.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 13. uri, na Občini Destrnik-Trnov-
ska vas, Trnovska vas 42.

7. Prispelo je 9 ponudb.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalcev del za dobavo in montažo
opreme v telovadnico in učilnice OŠ Destr-
nik (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998;
Ob-1448.

Občina Destrnik-Trnovska vas

Ob-4019
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski

trg 14, Rače.
2. Predmet javnega naročila: obnovitve-

na dela na cesti Morje terase.
3. Orientacijska vrednost: 15,000.000

SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del 15. 5. 1998, zaključek 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika: reference in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Odpiranje ponudb je bilo 5. 5. 1998 ob
10. uri, v sejni dvorani Občine Rače-Fram.

7. Število prispelih ponudb: 7.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1548.

Občina Rače-Fram

Št. 1200/98 Ob-4020
Na podlagi 42. člena zakona o javnih na-

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Slovenska c. 58, Ljubljana.

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

zaščitno in daljinsko vodenje v RTP
110/20 kV Bršljin.

3. Orientacijska vrednost je 75,000.000
SIT.

4. Najugodnejši ponudnik: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, Ljubljana.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi krite-
riji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo v sre-
do, 3. 6. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi uprave
Javnega podjetja Elektro Ljubljana, Sloven-
ska 58, Ljubljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list RS,
št. 34-35 z dne 8. 5. 1998; Ob-2278.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, p.o.

Št. 47/98 Ob-4021
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:

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, kont. oseba Nejka Miklič,
tel. 177-96-92, faks 320-372.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja 1. faze nad-
višanja II. odlagalnega polja na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov Barje v Ljub-
ljani.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 2,5 meseca.
Pričetek del je julija 1998 in zaključek del

septembra 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.

1998 ob 9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nad-
stropje, na sedežu naročnika, Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 118,707.709, najvišja cena:
149,513.305 SIT, najkrajši rok izvedbe je
57 koledarskih dni, najdaljši rok 94 koledar-
skih dni.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana

Št. 008811 Ob-4022
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:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
1. Predmet javnega naročila: obnova vo-

dovoda in kanalizacije po Podgorski ce-
sti.

2. Vrednost dodeljenega naročila:
39,950.423 SIT.

3. Izbrani ponudnik: SCT Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 56, Ljubljana.

2. Ponudnik je bil izbran na podlagi javne-
ga razpisa o priznanju primernosti za dela pri
gradnjah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in
43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Št. 008804 Ob-4023
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:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10.

I.
1. Predmet javnega naročila: obnova vo-

dovoda po Cesti v Podboršt.
2. Vrednost dodeljenega naročila:

35,059.417,38 SIT.
3. Izbrani ponudnik: CmC Inženiring,

d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana.
2. Ponudnik je bil izbran na podlagi javne-

ga razpisa o priznanju primernosti za dela pri
gradnjah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in
43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,

št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 6. 1998.

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

Ljubljana

Ob-4029
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in poročila strokovne komisije za vo-
denje postopka oddaje javnega naročila za
nakup pisarniškega materiala, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 33/98 z dne
24. 4. 1998, objavljamo

sklep
o izbiri dobavitelja pisarniškega

materiala
Na podlagi pregleda in ocene ponudb,

prispelih na javni razpis za izbiro dobavite-
lja pisarniškega materiala, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 24.
4. 1998, se izbere ponudnik Mladinska
knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska c. 121,
Ljubljana.

Banka Slovenije

Ob-4030
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju Zavod), kontaktna
oseba Maja Writzl, tel. 061 17 21 448.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
292,378.782 SIT.

4. Rok: takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: v skla-

du z merili, navedenimi v razpisni doku-
mentaciji, so bile izbrane najbolje ocenje-
ne ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 10. uri na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana, v računalniški učilnici v kleti
št. 008.

Število prispelih ponudb na javni raz-
pis: 10.

Ime oziroma nazivi ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki: Zveza paraple-
gikov Slovenije, Društvo mišično obolelih
Slovenije, IŠD Everest, Združenje multiple
skleroze Slovenije, Sonček Zveza društev
s cerebralno paralizo, Društvo psoriatikov
Slovenije, Društvo za pomoč otrokom s
presnovnimi motnjami.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24.4.
1998; Ob-1959.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-4031
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju Zavod), kontaktna
oseba Karmen Grom, tel. 061 17-21-373.

2. Predmet javnega naročila: organizaci-
ja zdravstvenih letovanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
282,239.384 SIT.

4. Rok: takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: v skla-

du z merili, navedenimi v razpisni dokumen-
taciji, so bile izbrane najbolje ocenjene po-
nudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 10. uri na naslovu Miklošičeva 24,
Ljubljana, v računalniški učilnici v kleti
št. 008.

Število prispelih ponudb na javni razpis:
54.

Ime oziroma nazivi ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in so bili izbrani kot
najugodnejši ponudniki:

Center interesnih dejavnosti Celje, Me-
dobčinska zveza prijateljev mladine Celje,
Občina Laško, Občina Slovenske Konjice,
Občina Zreče, Občinska zveza prijateljev
mladine Šentjur pri Celju, Športna zveza
Šmarje pri Jelšah, Občinska zveza prijateljev
mladine Žalec, Občinska zveza prijateljev
mladine Koper, Občina Izola, Društvo prija-
teljev mladih Piran, Občina Postojna, Občina
Pivka, Center za socialno delo Ilirska Bistri-
ca, Medobčinsko društvo prijateljev mladine
Sežana, Pinesta, d.o.o., Zveza prijateljev mla-
dine Krško, Center za socialno delo Brežice,
Območno združenje Rdečega križa Cerkni-
ca, Zveza prijateljev mladine Domžale, Ob-
močno združenje Rdečega križa Grosuplje,
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik,
Zveza prijateljev mladine Idrija, Območno
združenje Rdečega križa Kamnik, Območna
organizacija Rdečega križa Litija, Zavod za
letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana, Rde-
če križ – mestna organizacija Ljubljana, Druš-
tvo prijateljev otrok in mladine Logatec, Druš-
tvo prijateljev mladine Trbovlje, Območno
združenje Rdečega križa Vrhnika, Območno
združenje Rdečega križa Zagorje, Območna
organizacija Rdečega križa Maribor, Zveza
prijateljev mladine Maribor, Center za social-
no delo Murska Sobota, Zveza prijateljev mla-
dine Nova Gorica, Zveza prijateljev mladine
Ajdovščina, Društvo tabornikov Rod puntar-
jev Tolmin, Območno združenje Rdečega kri-
ža Črnomelj, Občinsko združenje Rdečega
križa Metlika, Občinsko združenje Rdečega
križa Novo mesto, Območna organizacija
Rdečega križa Trebnje, Center za socialno
delo Slovenj Gradec, Območno združenje
Rdečega križa Dravograd, Območno zdru-
ženje Rdečega križa Mežiške doline, Me-
dobčinska zveza prijateljev mladine Velenje,
Območna organizacija Rdečega križa Radlje
ob Dravi.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-1958.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 03101-22/98 Ob-4032
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi

(Ur. l. RS, št. 72/93 in 57/94), 40. člena
statuta Občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 29/95),
42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter predloga komisije za izbor
najugodnejšega izvajalca objavljam

sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca brez
omejitev za redno vzdrževanje, varstvo
in obnavljanje lokalnih makadamskih in
asfaltnih cest in javnih poti na območju

Občine Škocjan za leto 1998 na
podlagi javnega razpisa (Ur. l. RS, št.

41/98)
1. Ime in sedež naročnika: Občina Škoc-

jan, Škocjan 67, telefon, faks: 067/76-310.
2. Predmet javnega naročila: redno vzdr-

ževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih ma-
kadamskih in asfaltnih lokalnih cest in javnih
poti v Občini Škocjan za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja del: priče-
tek del takoj po podpisu pogodbe, dokonča-
nje del v skladu s pogodbo in zahtevami
naročnika.

5. Na javni razpis so v roku prispele 4
ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
javno odpiranje ponudb je bilo v ponedeljek,
15. junija 1998, ob 12.15 v sejni sobi Obči-
ne Škocjan.

7. Upoštevaje reference na istovrstnih de-
lih, rok pričetka del ter ponujeno ceno, je
bila na predlog strokovne komisije za izbor
kot najugodnejši izvajalec razpisanih del iz-
brana firma Gradbena mehanizacija, avtopre-
vozništvo Jože Luzar, s.p. Škocjan 72, 8275
Škocjan.

Občina Škocjan

Št. 110-1/93 Ob-4033
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba mag. Vinko Vodopi-
vec, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-01, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 312.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje meritev tor-

nih sposobnosti voznih površin v Repub-
liki Sloveniji z mersko napravo Scrimpex
za obdobje 4 let.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba izvajalca Aktim, d.o.o.,

Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,627.355 SIT, najvišja cena:
8,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998;
Ob-2739.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Ob-4040
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:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: elementi prometne-

ga in prometno-ekonomskega vrednote-
nja odseka AC Blagovica–Šentjakob.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
615.000 SIT.

4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: Omega Consult, d.o.o., je edini
usposobljeni ponudnik, ki razpolaga z zahte-
vano opremo in kadri.

DARS, d.d.

Ob-4069
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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava materialov za

obnovo talnih označb.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane po-
nudbe: reference, glede na tehnične zahteve
najnižja cena, dosedanje pravočasno izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti, rok dobave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 29,139.150 SIT, najvišja cena:
82,780.500 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. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-1996.

Ob-4070
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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. dobava kombiniranih vozil,
  2. dobava osebnih vozil,
  3. dobava specialnih vozil,
  4. dobava opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

83,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok do-
bave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 14, najnižja ce-
na: 4,500.000 SIT, najvišja cena:
85,409.153 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. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-1997.

Ob-4071

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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. dobava mehanizacije,
  2. dobava specialne opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

136,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok do-
bave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 14,731.500 SIT, najvišja cena:
114,606.480 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. 33, z dne 24. 4. 1998;
Ob-1998.

Ob-4072
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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. vzdrževanje cestne razsvetljave na

ljubljanski obvoznici,
  2. dobava žarnic in sijalk.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok do-
bave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 2,877.290 SIT, najvišja cena:
9,300.334 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. 37, z dne 15. 5. 1998;
Ob-2515A.

Ob-4073
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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vzdrževanje sistema

“Klic v sili”.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok do-
bave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje za vzdr-
ževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljub-
ljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 5,989.409 SIT, najvišja cena:
9,979.995 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. 37, z dne 15. 5. 1998;
Ob-2515B.

Ob-4074
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:

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vo-

zil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok do-
bave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, soba št.14a.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 6,630.393 SIT, najvišja cena:
9,544.839 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. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2183.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/98 Ob-4075A
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:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž. –
DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljublja-
na, tel. 061/17-88-331.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nabava mehanizaci-

je za AC bazo Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave je 3 mesece

po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbi ponudnikov AC Intercar,
d.o.o., Ljubljana in Dumida, d.o.o., Lenart,
sta v skladu z razpisnimi pogoji, popolni in
najcenejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
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, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-4075B

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:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., kont. oseba Slavko Žličar, dipl. inž. –
DDC, d.o.o., Ljubljana, Sneberska 120b,
Ljubljana, tel. 061/485-076.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja avtoceste
Karavanke–Obrežje, odsek Grosuplje–
Ivančna Gorica–Trebnje, pododsek Viš-
nja Gora–Bič – pripravljalna dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1.400,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnikov J.V. SCT,
d.d., Ljubljana + GIZ Gradis, Ljubljana + Pri-
morje, d.d., Ajdovščina, je v skladu z razpi-
snimi pogoji, popolna in najcenejša.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 5.
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, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-4079
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 Mirko Rakuš, tel.
064/373-190.

2. Predmet javnega naročila: preplasti-
tev atletske steze na stadionu S. Mlakar
v Kranju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 10. avgust 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 12. junija
1998 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 9.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 18,859.250 SIT, najvišja cena:
19,240.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.

Mestna občina Kranj

Št. 62100-4/96-12 Ob-4080
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 Trbovlje, kont. oseba Stanislav
Golob, d.i.a., Leninov trg 4, Trbovlje, tel.
0601/26-255, faks 0601/26-293, soba
št. 48.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba del pri zuna-
nji ureditvi kompleksa Športne dvorane
in STŠ v Trbovljah. Predmet razpisa so
pripravljalna dela, ki obsegajo elektro
prestavitve, prestavitev obstoječe kana-
lizacije, prestavitev vodovoda in hidrant-
ne mreže, prestavitev magistralnega vro-
čevoda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
39,420.500 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca in/ali 75 dni,
začetek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok izvedbe, reference, plačilni
pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 77,357.627 SIT, najvišja cena:
89,605.786,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2188.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Občina Trbovlje

Ob-4081

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:

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor, kont. oseba Sandi Ritlop, tel.
062/30-05-191, faks 062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: antikoro-
zijska zaščita opreme prvega pretočne-
ga polja HE Ožbalt.

3. Orientacijska vrednost javnega naroči-
la: 12,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudbe: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro najugod-

nejšega ponudnika: način izvajanja in zago-
tavljanja kvalitete, postopki kontrol, referen-
ce pri naročniku in podobnih objektih v zad-
njih treh letih, ponudbena cena, rok izved-
be, garancijski rok, strojna opremljenost,
plačilni pogoji, strokovna popolnjenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 1. 6. 1998 ob 11. uri, v prosto-
rih poslovne stavbe Dravskih elektrarn Mari-
bor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 9,068.439,30 SIT, najvišja cena:
9,518.021,94 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. 34-35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2361B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Ob-4082
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:

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor, kont. oseba Sandi Ritlop, tel.
062/30-05-191, faks 062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: obnova
pretočnega polja HE Ožbalt.

3. Orientacijska vrednost javnega naroči-
la: 21,850.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudbe: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro najugod-

nejšega ponudnika: ponudbena cena, refe-
rence pri naročniku in podobnih delih in ob-
jektih v zadnjih treh letih, opremljenost s stroj-
no opremo in delovnimi pripravami, kadrov-
ska popolnjenost in strokovna usposobljenost,
kontrola kakovosti, plačilni pogoji, garancijski
rok, dobavni rok, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 1. 6. 1998 ob 12. uri, v prosto-
rih poslovne stavbe Dravskih elektrarn Mari-
bor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 16,591.350 SIT, najvišja cena:
22,772.436 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. 34-35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2361A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 6. 1998.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-4083
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:

Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
kont. osebi Udovč Peter, el. inž. in Roman
Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-051, 371-120, faks
068/322-853.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO ATC Stopiče – smer Dolž.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
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cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 13,021.110 SIT, najvišja cena:
18,396.711,50 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. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2803.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 17. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Št. 091-1-18/97 Ob-4088
Medicinska fakulteta, Univerze v Ljublja-

ni, Odsek za stomatologijo, Hrvatski trg 6,
Ljubljana, objavlja, da je na podlagi javnega
razpisa za izbiro dobavitelja za nabavo opre-
me, tj. za nabavo opreme za predklinič-
no vajalnico Odseka za stomatologijo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne
24. 4. 1998; Ob-2005, bil izbran IZO Com-
merce, d.o.o., Oktobrske revolucije 10/b,
Izola.

Medicinska fakulteta

Št. 52/4-1998 Ob-4105
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Murska So-
bota, Grajska 24, kont. oseba Vežnaver Zo-
ra, tel. 069/31-525, faks 069/31-529.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

1. Zdravila, ampule in injekcije.
2. Laboratorijski material.
3. Zobozdravstveni material.
4. Obvezilni material, sanitetni mate-

rial in material za dezinfekcijo.
5. Čistila in papirna konfekcija.
6. RTG filmi in pripravki za razvijanje

filmov.
7. Pisarniški material.
8. Lahko kurilno olje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu je
bila priznana sposobnost:

Za skupino 1
– Salus, d.d., 1000 Ljubljana, Mašera

Spasičeva 10,
– Galex, d.d., 9000 Murska Sobota, Gre-

gorčičeva 27a,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana,

Cesta na Brdo 100.
Za skupino 2
– Laboratorijska tehnika Burnik 1217 Vo-

dice, Skaručna 134/a,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana,

Cesta na Brdo 100.

Za skupino 3
– Javni zavod Mariborske lekarne 2000

Maribor, Zagrebška 91,
– Studio 33 marketing, 1000 Ljubljana,

Brilejeva 2,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana,

Cesta na Brdo 100.
Za skupino 4
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana, Le-

skovškova 4,
– Studio 33 marketing, 1000 Ljubljana,

Brilejeva 2,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana,

Cesta na Brdo 100,
– Nord, d.o., Gotovlje 62A, 3310 Žalec.
Za skupino 5
– Omega, d.o.o., Črnci 23, 9253 Apače,
– Vafra komerc, d.o.o., Griže 125, 3302

Griže,
– Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljublja-

na, Staničeva 41,
– Državna založba Slovenije, d.d., trgovi-

na, 1000 Ljubljana, Šmartinska 152,
– Založba obzorja, 2000 Maribor, Parti-

zanska 35,
– Pomurska založba, 9000 Murska So-

bota, Lendavska 1,
– Media, d.o.o., Murska Sobota, Prešer-

nova 56.
Za skupino 6
– Kemofarmacija, d.d., 1001, Ljubljana,

Cesta na Brdo 100.
Za skupino 7
– Pomurska založba 9000 Murska Sobo-

ta, Lendavska 1,
– Martisk, s.p., 9000 Krog, ob Ložiču

17,
– Državna založba Slovenije, d.d., trgovi-

na, 1000 Ljubljana, Šmartinska 152.
Za skupino 8
– Petrol, d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana,

Dunajska cesta 50.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 6. 1998 do 31. 5. 1999.
5. Pogoj za priznanje sposobnosti: naj-

nižja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb:
sejna soba Zdravstvenega doma Murska So-
bota, Grajska 24, 25. 5. 1998 ob 11. uri.

Število prispelih prijav: 29.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 52/4-1998 Ob-4106
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:

Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24,
kont. oseba Jože Felkar, dr. med. spec.,
direktor zavoda in Zdravstveni dom Gornja
Radgona, Partizanska 40, kont. oseba Mari-
ja 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 Zdravstveni
dom Murska Sobota, 1 aparat za Zdravstveni
dom Gornja Radgona).

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,600.000 SIT.

4. Rok dobave: največ 60 dni od podpisa
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
ponudbena cena, kvaliteta opreme, dodatne
ugodnosti plačilni rok, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.

Javno odpiranje ponudb je bilo v
Zdravstvenem domu Murska Sobota 15. 6.
1998 ob 13. uri.

Število prisp. ponudb: 5, najnižja cena
9,466.029 SIT, najvišja cena 12,654.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-2875.

Predviden datum objave dodelitve naroči-
la: 30. 6. 1998.

Zdravstveni dom Murska Sobota
Zdravstveni dom Gornja Radgona

Št. 03301-0001/95-16/379 Ob-4107
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 Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
kont. oseba: Ivan Mihovec tel.
064/373-122.

2. Predmet javnega naročila: obnova
cest v krajevnih skupnostih Mestne obči-
ne Kranj.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
60,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: začetek 1. 7. 1998,
dokončanje 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– skladnost pogodbe z razpisnimi pogoji,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika na podobnih delih,
– rok garancije izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.

1998 ob 11. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, v sobi št. 9, Slovenski trg 1.

Na razpis je prispelo 6 veljavnih ponudb,
najnižja cena ponudbe: 71,592.860 SIT, naj-
višja cena ponudbe: 85,591.750,90 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. 34-35 z dne 8. 5. 1998,
Ob-2312.

Mestna občina Kranj

Ob-4108
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Osnovna šola Ribnica dr. Franceta Prešer-
na, Šolska ulica 2, Ribnica, kont. oseba An-
dreja Šulentič, tel. 061/861-009, faks
061/863-068.

2. Predmet javnega naročila: gradbe-
no-obrtniška dela.
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Navedba vsebine: zamenjava oken.
3. Orientacijska vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek del predvidoma 1.
7. 1998 in konec 1. 9. 1998.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: cena, reference, rok izvedbe, druge
ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 9. uri v prostorih Osnovne šole,
Šolska ul. 2, 1310 Ribnica.

Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998, Ob-2568.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Dne 18. 6. 1998 je bil po sklepu naročni-
ka izbran kot najugodnejši ponudnik: AJM,
d.o.o., Kozjak pod Pesnico 2a, Pesnica.

Osnovna šola Ribnica

Ob-4109
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-

ročnika: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Šmiklavž–Nova Štifta in Drhnati–križišče
Ermenc.

3. Orientacijska vrednost del po projek-
tantskem predračunu je ca. 58,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del julij 1998,
dokončanje del september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbirne
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference in ostale prednosti ponudnika, po-
sebej navedba o možnem kreditiranju ali po-
pustu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6. 1998
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Gornji Grad.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 36,957.885 SIT, najvišja cena:
46,291.771 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. 34-35, z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Občina Gornji Grad

Št. 269/98 Ob-4110
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 Trbovlje, kont. oseba Stanislav
Golob, d.i.a., Leninov trg 4, Trbovlje, tel.
0601/26-255, faks 0601/26-293, soba
št. 48.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba del pri zu-
nanji ureditvi kompleksa Športne dvo-
rane in STŠ v Trbovljah.

Predmet razpisa so pripravljalna dela,
ki obsegajo elektro prestavitve, prestavitev
obstoječe kanalizacije, prestavitev vodovo-
da in hidrantne mreže, prestavitev magi-
stralnega vročevoda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
39,420.500 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2,5 meseca, ali 75 dni,
začetek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– rok izvedbe,
– reference,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Tr-
bovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 77,357.627 SIT, najvišja cena:
89,605.786,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2188.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 6. 1998.

Občina Trbovlje

Št. 136/98-1/98 Ob-4111

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vrtec “Mladi rod”, Črtomirova 14, Ljub-
ljana, kont. oseba Stanislava Zupan.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija objekta
“Mladi rod” – enota Savska 1, Ljublja-
na.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek del 1. 7. 1998, dokončanje del 15.
8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
kvaliteta, roki, garancije, kadrovska zased-
ba.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik Gradbeno
podjetje Bežigrad, Podmilščakova 24,
Ljubljana, na podlagi navedenih meril.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih vrtca “Mladi
rod”, Črtomirova 14, Ljubljana.

Prispelo je 5 ponudb, najnižja cena:
24,197.104 SIT, najvišja cena:
30,882.616 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. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2571.

Vrtec Mladi rod

Ob-4112
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: KS Dolž, Lipnica 5, Novo mesto, kont.
oseba Stane Šalehar.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja mrliške ve-
žice in zunanje ureditve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: KS Dolž, Lip-
nica 5, 8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 26,117.021 SIT, najvišja cena:
31,118.807 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2385.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 6. 1998.

Krajevna skupnost Dolž
Novo mesto

Št. 344-04-004/98-003 Ob-4113
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih in poročila komisije
o izbiri najugodnejšega ponudnika v zvezi z
javnim razpisom, objavljenim dne 5. 5. 1998
v Uradnem listu RS, št. 24/98, izdaja župan
Občine Vodice, Anton Kokalj,

sklep
Za najugodnejšega ponudnika za javni raz-

pis: za modernizacijo lokalnih cest, javnih
poti in avtobusnih postaj v Občini Vodice

se izbere ponudnika:
Naziv 1. ponudnika: Rekon gradbeništvo,

inženiring, trgovina, d.o.o., Vir pri Stični 92,
Ivančna Gorica.

Naziv 2. ponudnika: KPL gradnje-rast-in-
ženiring, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana.

Vse ponudnike se obvesti o izboru.
Obrazložitev: najcenejši in najugodnejši

ponudnik.
Občina Vodice
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Ob-4114
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zdravstveni dom Ljutomer, Ljutomer, Ul. I.
Slovenskega tabora 2, kont. oseba Kosi Polj-
di, tel.069/84-222, faks 069/84-235.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. zdravila, ampule in injekcije,
  2. laboratorijski material,
  3. zobozdravstveni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,100.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu je

bila priznana sposobnost:
Za skupino 1:
– Galex, d.d., proizvodnja in promet s

farmacevtskimi in drugimi proizvodi, Murska
Sobota, Gregorčičeva 27/a,

– Interexport, d.o.o., mednarodna trgovi-
na, Ljubljana, Slovenska 54/VIII,

– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskovško-
va 4,

– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Cesta
na Brdo 100,

– Javni zavod Mariborske lekarne, Mari-
bor, Zagrebška 91;

Za skupino 2:
– Mikro+Polo, laboratorijska oprema, pri-

por in kemikalije, Maribor, Lackova 78,
– Kefo, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 3,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskovško-

va 4,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Cesta

na Brdo 100,
– Alpos meding, d.o.o., oprema inženi-

ring, laboratorijska diagnostika, Šentjur, L.
Dobrotniška 2,

– Medias international, d.o.o., Ljubljana,
Resljeva 30;

Za skupino 3:
– Viva Dental, d.o.o., Ormož, Ljutomer-

ska 17,
– Peroni, d.o.o., Celje, Gregorčičeva 6,
– Studio 33 – marketing, d.o.o., Ljublja-

na, Brilejeva 2,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskovško-

va 4,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Cesta

na Brdo 100,
– Dentakom inženiring, Velenje, Efenko-

va 61,
– Javni zavod Mariborske lekarne, Mari-

bor, Zagrebška 91,
– Interdent, d.o.o., Celje, Trnoveljska ce-

sta 9,
– Prodent dental medical, Ljubljana, Jurč-

kova pot 69.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti: naj-

nižja cena, druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: sejna soba Zdravstvenega doma
Ljutomer, Ul. I. Slovenskega tabora 2, dne
12. 6. 1998 ob 12. uri.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998;
Ob-2809.

Zdravstveni dom Ljutomer

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-3883
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont. ose-
ba Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: remont turboagre-

gata 125 MW.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,300.000 SIT.
4. Rok pričetka: 8. 6. 1998.
5. Utemeljitev
V TE Trbovlje je firma ZRE KATOWICE

na turboagregatu 125 MW izvedla že več
remontov, vključujoč generalni remont, iz-
peljala profilaktične meritve na kritičnih ele-
mentih in izvršila nekaj zahtevnih rekon-
strukcij.

Glede na pozitivno izkazane reference
pri izvedbi del, razpolaganje z vso potrebno
tehnično dokumentacijo, merilno opremo in
ustreznimi kadri, so sposobni delo opraviti v
predvidenem času, zato mislimo, da so za
izvedbo del edini primerni.

Ob-3885
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont. ose-
ba Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: defektoskopske in

profilaktične raziskave tlačnega dela
kotla in radiografska kontrola zvarov za-
menjanih cevi gralnika vode in pregre-
valnika pare.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,200.000 SIT.

4. Rok pričetka: 8. 6. 1998.
5. Utemeljitev
V TE Trbovlje Inštitut za metalne kon-

strukcije – Ljubljana, izvaja do izgradnje blo-
ka 125 MW dalje defektoskopske, mehan-
ske in metalografske preizkave, preglede
na elementih kotla, parovodov in turbin. Pri
tem v času rednih letnih remontov izvajajo
tudi profilaktične preglede, ugotavljajo sta-
nje naprav in predlagajo ukrepe za zagoto-
vitev varnega in zanesljivega obratovanja
bloka.

Glede na izkazane reference in izkuš-
nje pri izvajanju takšnih in podobnih del,
razpolaganje z merilno opremo in kadri, so

sposobni v razpoložljivem času – času re-
monta kvalitetno in rokovno izvesti vsa zah-
tevana dela, zato mislimo, da je Inštitut za
metalne konstrukcije – Ljubljana ekskluziv-
ni izvajalec.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 0403-33/98-23 Ob-3991
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Zo-
ran Perše, Dunajska cesta 56, Ljubljana, tel.
175-00-29, faks 175-00-40, e-mail
Zoran.Perse@Varuh-rs.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbor enega ali več

izvajalcev za tiskanje letnega poročila
(1.400 izvodov), povzetka letnega po-
ročila (700 izvodov) in predstavitve-
nega materiala (50.000 izvodov) Va-
ruha človekovih pravic v letu 1998 v
Ljubljani.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 5. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– usposobljenost za realizacijo del, ki so
predmet javnega naročila,

– čas dobave ozolita od oddaje končnih
materialov,

– možnost distribucije s strani izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Ljubljana, 22. 4. 1998, ob 11. uri.
Naročnik RS Varuh človekovih pravic,

kont. oseba Zoran Perše, Dunajska cesta
56, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na 1,213.500 SIT, najvišja cena 2,781.810
SIT.

RS Varuh človekovih pravic

Št. 92/98 Ob-3941

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročila:

Vrtec Mojca, Levičnikova 11, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: izbira iz-

vajalca brez omejitev za redno čiščenje
vrtca Mojca ca. 4.310 m2.

3. Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: 1. 9. 1998.
5. Predvideno dokončanje del: 30. 8.

2000.
6. Utemeljitev: izbrani ponudnik, pod-

jetje Čaplak – Čiščenje in trgovina, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje, je izmed 8
ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje, gle-
de na razmerje cen in kvalitete bil najugod-
nejši.

Vrtec Mojca
Ljubljana



Stran 4818 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javni razpisi

Št. 352-00-016/98 Ob-3911
Na podlagi 51. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 33/98)
ter 11. in 17. člena statuta Občine Šentjer-
nej (Ur. l. RS, št. 43/95) objavlja Občina
Šentjernej

javni razpis
za oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo

v proizvodno servisni coni sejmišče
Šentjernej; in sicer za naslednje

lokacije:

v 15-tih dneh po prejemu obvestila o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

10. Del vrednosti komunalno urejenega
zemljišča po razpisu skupaj s stroški v zvezi
s sklenitvijo pogodbe, to je 70,4%, plača
investitor v osmih dneh po podpisu pogod-
be o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča,
za ostalih 29,6% vrednosti stavbnega zem-
ljišča pa bo Občina kupcem odobrila poso-
jilo za dobo 5 let, z 1 letnim moratorijem in
4% realno letno obrestno mero. V primeru
neizpolnjenih finančnih obveznosti v pogod-
benem roku, se pogodba razveljavi brez vra-
čila varščine.

11. Pogodba o oddaji in ureditvi stavb-
nega zemljišča bo sklenjena na podlagi te-
ga razpisa in za to izdelanega investicijske-
ga programa.

12. Najugodnejši udeleženec javnega
razpisa mora pričeti z gradnjo najkasneje v
dveh letih po sklenitvi pogodbe o oddaji in
ureditvi stavbnega zemljišča, v nasprotnem
primeru si občina pridržuje pravico zahteva-
ti do investitorja vrnitev stavbnega zemljišča.

13. Vsa dokumentacija in informacije so
interesentom na razpolago na Občini Šent-
jernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej. Kontakt-
na oseba je inž. Milan Jakše (tel.
068/373-13-14).

Občina Šentjernej

Št. 46/98 Ob-3917
Na podlagi drugega odstavka 10. člena

in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka
7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9.
člena, prvega odstavka 10. člena in prvega
odstavka 11. člena zakona o uporabi sred-
stev pridobljenih iz naslova kupnine, na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95) in uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o krite-
rijih za dodeljevanje posojil gospodarskim
družbam za namene sanacije (Ur. l. RS, št.
46/98), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil in kapitalske

naložbe v gospodarske družbe
za namene sanacije

I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog za dodeljevanje sred-

stev posojil in za kapitalske deleže v gospo-
darske družbe za namene sanacije iz upo-
rabe dela kupnin v letu 1998, s katerim
razpolaga Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti.

Posojila se prosilcem dodelijo največ do
1/2 vrednosti investicije po pravni osebi,
po dinamiki prilivov sredstev iz naslova kup-
nin.

II. Pogoji in merila za izbiro
Do dodelitve dolgoročnega posojila in

odobritve kapitalskega deleža je upravičen
prosilec, kateremu po standardni klasifika-
ciji dejavnosti, njegova glavna dejavnost v
zadnjih 6 mesecih od razpisa, spada v na-
slednje skupine:

C Rudarstvo – (šifre 10-14)
D Predelovalne dejavnosti – (šifre 15-37)
E Gradbeništvo – (šifra 45)
III. Posebni kriteriji za dodeljevanje po-

sojil in kapitalske deleže v gospodarske
družbe

Oznaka Zemljišče
lokacij parc. št. Izmera (m2) Kultura Lastništvo

št. 1 2915/2 2750 pašnik Občina Šentjernej
št. 2 del 2915/1 1952 pašnik Občina Šentjernej
št. 3 2922 2353 pašnik Občina Šentjernej

2918/2 83 pot Občina Šentjernej
2915/4 29 pot Občina Šentjernej

št. 4 2920 2107 pašnik Občina Šentjernej
št. 5 del 2921 2016 pašnik Občina Šentjernej
št. 6 del 2921 2258 pašnik Občina Šentjernej
št. 7 del 2921 2827 pašnik Občina Šentjernej
št. 8 2917/1 1174 pašnik Občina Šentjernej

2918/3 19 pot Občina Šentjernej

Vsa zemljišča so v k.o. Šentjernej.
Cena stavbnega zemljišča znaša

4.845,23 SIT za m2 in velja do 31. 12.
1998, po tem datumu pa se cena revalorizi-
ra v skladu z indeksom rasti cen na drobno
po podatkih Zavoda za statistiko Republike
Slovenije.

Višina sorazmernega dela stroškov pri-
prave stavbnega zemljišča in komunalne
ureditve stavbnega zemljišča je za vsako
posamezno lokacijo določena z investicij-
skim programom.

V stroške opreme stavbnega zemljišča s
komunalnimi objekti in napravami skupne in
individualne rabe so zajeti stroški izgradnje
kanalizacijskega omrežja za odvodnjavanje
odpadnih voda z območja tega dela zazidal-
nega načrta, vodovodnega omrežja, cest-
nega omrežja v asfaltni izvedbi in stroški
izgradnje javne razsvetljave.

Investitor bo moral sam še:
– plačati elektroenergetski prispevek v

odvisnosti od vhodnih varovalk,
– na zahtevo upravljalca Telekom omrež-

ja poravnati preostali del obveznosti, ki se
nanašajo na pridobitev telefonsko-kabelske-
ga priključka,

– zgraditi in financirati kontrolni jašek
pred izpustom odpadnih voda v fekalno ka-
nalizacijo oziroma čistilno napravo za zado-
stitev zahtev zakona o vodah in tehničnega
pravilnika o javni kanalizaciji,

– sam pridobiti tehnično dokumentacijo
za objekt s priključki na komunalne naprave
in zunanjo ureditev, lokacijsko dokumenta-
cijo z gradbenim dovoljenjem,

– zgraditi objekt.
Ostali pogoji:
1. Rok za prijavo je do vključno 30. 9.

1998.

2. Prijave v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako: ¨Javni razpis Proizvodno servisna co-
na sejmišče Šentjernej, pošljite ali osebno
dostavite na naslov: Občina Šentjernej, Tru-
barjeva c. 5, Šentjernej.

3. Varščino v znesku 600.000 SIT mora
udeleženec javnega razpisa nakazati na žiro
računa Občine Šentjernej št.
52100-630-40120 in dokazilo o plačilu
varščine priložiti k pismeni prijavi.

4. K prijavi je potrebno priložiti tudi potr-
dilo o državljanstvu in potrdilo o višini oseb-
nih dohodkov oziroma drugih prejemkov za
zadnjih šest mesecev.

5. V okviru posameznih lokacij proizvod-
no servisne cone so predvidene naslednje
dejavnosti:

– lokacija št. 1: proizvodnja in trgovina,

– lokacija št. 2: proizvodnja in trgovina,
– lokacija št. 3: proizvodnja, skladišče

in trgovina,
– lokacija št. 4: proizvodnja, skladišče

in trgovina,
– lokacija št. 5: proizvodnja, skladišče

in trgovina,
– lokacija št. 6: proizvodnja, skladišče

in trgovina,
– lokacija št. 7: trgovina in druge stori-

tve,
– lokacija št. 8: trgovina
6. V prijavi navedite tudi vsa dejstva, ki bi

jih komisija za razpis in oddajo del, financi-
ranih iz občinskega proračuna lahko upo-
števala pri odločitvi o oddaji lokacije.

7. Ob odpiranju prijav lahko komisija za
razpis in oddajo del, financiranih iz občin-
skega proračuna zahteva od udeležencev
še dodatno potrebno dokumentacijo.

8. Komisija za razpis in oddajo del, fi-
nanciranih iz občinskega proračuna bo s
strokovno službo za družbeno planiranje in
urbanistično načrtovanje preučila strokovno
presojo o primernosti dejavnosti na izbrani
lokaciji, ki so določeni na osnovi investicij-
skega programa in zazidalnega načrta.

9. Izbrani udeleženec javnega razpisa
mora najkasneje v 30 dneh po prejemu ob-
vestila komisije za razpis in oddajo del, fi-
nanciranih iz občinskega proračuna skleniti
pogodbo o oddaji in ureditvi stavbnega zem-
ljišča, če ni bil vložen ugovor proti odločitvi
komisije.

Varščina se všteje brezobrestno v kupni-
no. Udeležencu, ki bo izbran, pa bo sam
odstopil od pogodbe, se varščina ne vrača,
razen v izjemnih okoliščinah, ki jih bo komi-
sija posebej obravnavala. Udeležencu, ki
ne bo izbran, se varščina brezobrestno vrne
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Poleg splošnih pogojev, ki jih določa
uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o kriterijih za dodeljevanje posojil gos-
podarskim družbam za namene sanacije
(Uradni list RS, št. 46/98) morajo gospo-
darske družbe, ki kandidirajo za pridobitev
dolgoročnega posojila in kapitalske deleže
izpolnjevati še naslednje kriterije:

– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restruk-
turiranje dolgov) in razvojni program z opre-
delitvijo investicij v osnovna in obratna sred-
stva (iz katerega je razvidna razvojna narav-
nanost programa, predvsem pa uvajanje no-
vih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost
investicije, večanja konkurenčne sposobno-
sti, odpiranje novih delovnih mest, itd.) in
poslovni načrt za leto 1998;

– ocena bonitete gospodarske družbe
pri kreditodajalcu; v poštev pride razvršče-
nost v razrede A, B, C in D,

– da gospodarska družba lahko predloži
za zavarovanje posojila zanesljive inštrumen-
te za zavarovanje plačil (akceptne naloge
in/ali menice, cesija terjatev ali vrednostnih
papirjev, hipoteka),

– da gospodarska družba ni v stečajnem
postopku.

IV. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa:

– vloga mora vsebovati, splošne podat-
ke gospodarske družbe - ime in naslov pro-
silca, matično številko, davčno številko, šte-
vilko žiro računa in navedbo dejavnosti po
Standardni klasifikaciji dejavnosti,

– razvrščenost v skupine dejavnosti gos-
podarske družbe dokazujejo z dokazilom o
standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvesti-
lo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavno-
sti-za poslovne subjekte -“, ki ga izdaja Urad
Republike Slovenije za statistiko),

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potr-
ditvi sanacijskega/razvojnega programa,

– da priložijo obrazec BON 1 in BON 2
ne starejši od 30 dni (katerega izdaja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje),

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, oziroma pristojnega sodišča,
da gospodarska družba ni v stečajnem po-
stopku,

– izjavo, da je gospodarska družba za
zavarovanje svojih obveznosti sposobna po-
nuditi instrumente zavarovanja plačil: hipo-
teka, cesija terjatev ali vrednostnih papirjev,
akcept in/ali menic,

– izjavo o jamstvu sopodpisnikov poso-
jilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih
družb) o pristopu k dolgu in o jamstvu za
izpolnitev obveznosti kot solidarnih dolžni-
kov,

– sklepe organov upravljanja (skupšči-
na) o pripravljenosti za dokapitalizacijo gos-
podarskih družb,

– dokazila, da je gospodarska družba
uvrščena v program prestrukturiranja Slo-
venske razvojne družbe.

V. Prijava za spremembo posojilnih po-
gojev

Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi
gospodarske družbe, katerim so bila v letu
1996 in 1997 odobrena posojila in v letu

1997 nekaterim v skladu z javnim razpisom
reprogramirana posojila in sicer v smislu re-
programa odobrenih posojil oziroma spre-
membe posojilnih obveznosti v kapitalski de-
lež v gospodarski družbi.

V skladu s prejšnjim odstavkom morajo
gospodarske družbe predložiti:

– izjavo, da bo razvojno-sanacijski pro-
gram, na podlagi katerega je bilo podjetju
dodeljeno posojilo zaključen v roku dveh
let,

– obrazec BON 1 in BON 2 ne starejši
od 30 dni,

– bilanco stanja in uspeha za pretekli
dve leti,

– potrdilo podružnice Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
oziroma pristojnega sodišča, da podjetje ni
v stečajnem postopku.

VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela

kupnin.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v

glavno pisarno na Ministrstvu za gospodar-
ske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5 v za-
prti ovojnici z imenom in naslovom podjetja
in oznako: “Ne odpiraj - javni razpis za do-
deljevanje posojil“. Vloga se vpiše v evi-
denčno knjigo pod zaporedno številko pre-
jema.

Nepopolne vloge bodo izločene.
VII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s

sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje posojil.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu. Podjetja bodo o izidu
razpisa obveščena v 45 dneh po odpiranju
ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Igorju Nagliču na telefon
061/178-32-66.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Št. 321-02-062/98 Ob-3953
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. in
19. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v letu 1998 (Ur. l. RS, št.
46/98)

javni razpis
za subvencioniranje investicij
v izgradnjo in obnovo hladilnic

za sveže sadje
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se

bodo dodelila za subvencioniranje investicij
v izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje, ki
je pridelano v Sloveniji.

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov ra-
čun.

3. Predvidena višina sredstev za te na-
mene je 113,000.000 SIT. Sredstva iz na-
slova subvencije za podporo investicijam v
izgradnjo hladilnic za sveže sadje bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z vse-
mi zahtevanimi prilogami je treba poslati naj-
kasneje do 30. julija 1998 na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom:
Za razpis - Subvencije za hladilnice.

5. Nepopolne zahtevke bo MKGP zavr-
nilo, prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Subvencionira se 24% vrednosti izve-

denih del pri posamezni investiciji. Pri posa-
mezni investiciji se poleg novogradnje ob-
jekta subvencionira tudi nakup opreme (lini-
ja za prevzem sadja, sortiri stroji ipd.).

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli upravičenci po prednostnih po-
gojih v naslednjem vrstnem redu:

– upravičenci, pri katerih bo pri investi-
ciji udeleženo čimvečje število organiziranih
pridelovalcev;

– upravičenci, pri katerih bo investicija
pokrivala čimvečje površine nasadov.

3. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hladil-

nic za sadje morajo biti v skladu z načrtova-
no obnovo in graditvijo hladilnih zmogljivosti
za sadje po regijah v Sloveniji, kot je predvi-
dena v Programu obnove in graditve hladil-
nih in dodelavnih zmogljivosti za sadje v Slo-
veniji, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano RS;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev, povezanih v zadruge ali
druge oblike organiziranosti oziroma kmetij-
skih podjetij. V primeru, da investitor obnav-
lja hladilnico in ni lastnik objekta, mora imeti
objekt v dolgoročnem najemu za celotni čas
amortizacije hladilnice.

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo skupaj pridelati najmanj 50%
pridelka sadja na območju, ki gravitira k
hladilnici, v skladu z velikostjo gravitacijske-
ga območja, določenega v Programu iz 1.
alineje te točke.

4. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali na-
slednji tehnološko-tehnični kriteriji:

– velikost hladilnice: priporočena veli-
kost je najmanj 1500 ton za pečkarje (jabol-
ka, hruške), za koščičasto sadje in jagodič-
je pa najmanj 80 ton;

– velikost hladilne enote (celice): pripo-
ročena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopust-
na manjša velikost celice;

– zagotavljanje najmanj 75% skladiščnih
zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low oxy-
gen , to je 1 - 2% O2, 0 - 3% CO2) pri
hladilnicah za pečkarje (jabolka, hruške);

– zagotavljanje plinotesnosti: priporoče-
ne naprave so membranski generatorji du-
šika za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO2 in ra-
čunalniško vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor sestave zraka v celicah;

– zagotavljanje ustrezne toplotne izola-
cije;
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– minimalna zmogljivost ohlajevanja celi-
ce: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;

– površina izmenjevalcev toplote in v ča-
su skladiščenja razlika med temperaturo iz-
parevanja in temperaturo prostora največ
do 2°C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;

– zagotavljanje eliminacije toplote in pre-
prečevanje nihanj v temperaturi.

5. Subvencija pri investiciji bo dodeljena
upravičencem do skupne višine razpoložlji-
vih sredstev v letu 1998.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za investicije v

izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje mora
biti zahtevek vložen na izpolnjenih obrazcih:

– Obrazec “Podatki o upravičencu, ki
vlaga zahtevek za finančno intervencijo v
kmetijstvu“ (originalno izpolnjen) - ta obra-
zec je na voljo pri kmetijsko svetovalni službi
in na Poslovnem združenju prehrane Slove-
nije.

– Obrazec “Podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu“ v primeru, da vlagatelj ni hkrati upra-
vičenec - ta obrazec je na voljo pri kmetij-
sko svetovalni službi in na Poslovnem
združenju prehrane Slovenije.

2. Zahtevku za dodelitev subvencije mo-
ra biti priloženo:

– investicijski program, izdelan po meto-
dologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo
investicijskega programa (Inštitut za ekono-
miko investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljub-
ljana 1991). Iz investicijskega programa mo-
ra biti razvidna zmogljivost hladilnice (v to-
nah), zmogljivost hladilnih celic (v tonah) in
vsi tehnološki parametri;

– izkaz finančnega stanja investitorja
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);

– finančni načrt z opredeljenimi viri fi-
nanciranja (lastna sredstva, kredit, delež
MKGP);

– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih;

– veljavno gradbeno dovoljenje za novo-
gradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi del,
če za investicijo gradbeno dovoljenje ni po-
trebno;

– overovljeno kopijo pogodbe o dolgo-
ročnem najemu v primeru, da investitor ob-
navlja hladilnico in ni lastnik objekta;

– dokazilo o skupnem vlaganju večih pri-
delovalcev, če gre za skupno vlaganje (po-
godba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri za-
drugah pa še dokazilo o številu prideloval-
cev, vključenih v zadrugo in izjavo o njihovih
površinah ter pridelkih;

– pooblastilo za vlaganje vloge, če inve-
stitor vloge ne vlaga sam.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 321-01-0333/98 Ob-3954
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. in
19. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v letu 1998 (Ur. l. RS, št.
46/98)

javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo

nasadov špargljev
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za napravo nasadov šparg-
ljev in sicer za nasade, posajene v letih
1997 in 1998.

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov ra-
čun.

3. Predvidena višina sredstev za ta na-
men je 7,000.000 SIT. Sredstva iz naslova
subvencij za strukturne spremembe v kme-
tijstvu bodo upravičenci koristili na podlagi
sklenjenih pogodb.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 30. julija 1998 na naslov:
Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slo-
venska c. 54, Ljubljana, s pripisom: Za
razpis - Šparglji.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina subvencije za na-

pravo nasada špargljev je določena glede
na povprečne stroške naprave nasada in
znaša 650.000 SIT na hektar neto površine
nasada špargljev.

2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.

3. Upravičenec ima pravico do subven-
cije v primeru, da je površina na novo na-
pravljenega nasada vsaj 0,10 ha in da zna-
ša gostota sajenja najmanj 11.000 sa-
dik/hektar (oziroma porabljenih 18.000
kom. ali 360 g semen špargljev na hektar).

Gostota sajenja se upošteva na neto po-
vršino nasada.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za nasad

špargljev mora biti zahtevek vložen na izpol-
njenih obrazcih:

– Obrazec 1 - ‘Vloga za dodelitev sub-
vencije: nasad špargljev’ (ta obrazec je sku-
paj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim);

– Obrazec “Podatki o upravičencu, ki
vlaga zahtevek za finančno intervencijo v
kmetijstvu“ (originalno izpolnjen) - ta obra-
zec je na voljo pri kmetijsko svetovalni služ-
bi in na Poslovnem združenju prehrane Slo-
venije.

– Obrazec “Podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu“ v primeru, da vlagatelj ni hkrati upra-
vičenec - ta obrazec je na voljo pri kmetij-
sko svetovalni službi in na Poslovnem zdru-
ženju prehrane Slovenije.

2. Izpolnjenim obrazcem je treba prilo-
žiti:

– račun za nakup sadik ali semenskega
materiala špargljev (original ali overovljeno
kopijo), z datumom od 1. 1. 1997 do najka-
sneje 30. 6. 1998;

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrta-
no parcelno številko, na kateri je nasad
špargljev;

– zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od šest mesecev), če je iz njega razvidna
tudi površina parcele ali posestni list oziro-
ma overjeno kopijo posestnega lista vključ-
no z zemljiškoknjižnim izpiskom;

– v primeru, da upravičenec ni lastnik
zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika
iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogod-
be o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in
soglasje lastnika, da dovoljuje napravo
špargljišča;

– izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:

Ime in priimek Sedež Telefon

Miran Sotlar KSS Koper 066/38-287
Jana Bolčič Ulica 15. maja 17, Koper 066/391-165
Andreja Baša KSS Nova Gorica, Bilje 065/54-147

Bilje 1, Renče 065/54-136
Andrej Grof ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota 069/31-430

Štefana Kovača 40, Murska Sobota
Ema Pavlič KSS Celje 063/27-631

Kocbekova 5, Celje
Mag. Martina Bavec KSS Maribor 062/226-191

Vinarska 14, Maribor
Branka Majcen KSS Ptuj 062/702-031

Ormoška c.28, Ptuj
Marjeta Uhan KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto 068/321-193

Gubčeva 15, Novo mesto
Ana Ogorelec KSS Kočevje 061/853-876

Cesta na stadion 5, Kočevje
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Št. 321-02-061/98 Ob-3955
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane v letu 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)

javni razpis
za dodelitev subvencije za napravo

nasadov jagod
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za napravo nasadov jagod in
sicer za nasade, posajene v letu 1998.

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov ra-
čun.

3. Predvidena višina sredstev za ta na-
men je 40,000.000 SIT. Sredstva iz naslo-
va subvencij za obnovo sadovnjakov bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 10. septembra 1998 na na-
slov: Poslovno združenje prehrane Sloveni-
je, Slovenska c. 54, Ljubljana, s pripisom:
Za razpis - Jagode.

Ime in priimek Sedež Telefon

Miran Torič KSS Ljutomer 069/82-537
Glavni trg 3a, Ljutomer

Ernest Novak ŽVZ Pomurje, KSS M.Sobota 069/31-430
Štefana Kovača 40, Murska Sobota

Marija Feher KSS Lendava 069/75-940
Partizanska 52, Lendava

Stane Klajnšček KSS Gornja Radgona 069/61-421
Partizanska c.52, G.Radgona

Anton Slana KSS 069/88-022
Videm ob Ščavnici 1a, Videm

Mitja Dimic KSS Celje 063/27-631
Kocbekova 5, Celje

Mira Vrisk KSS Žalec 063/713-388
Žalskega tabora 1, Žalec

Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice 063/754-123
Slovenske Konjice

Vojko Grdina KSS Šentjur 063/741-523
Kvedrova 14a, Šentjur

Marija Lorger KSS Šmarje pri Jelšah 063/821-762
Šmarje pri Jelšah 154, Šmarje pri
Jelšah

Zlatka Gutman-Kobal KSS Maribor 062/226-191
Andrej Soršak Vinarska 14, Maribor
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak
Andrej Reberinšek KSS Ptuj 062/702-031
Helena Vornekar Ormoška c.28, Ptuj
Marjan Ivančič Enota za kmetijsko svetovanje, 062/702-131

Ormož
Marjan Senekovič KSS Lenart 062/724-050

Nikova 9, Lenart
Srečko Rajh KSS Slovenska Bistrica 062/810-836

Titova 36, Slov.Bistrica

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev

1. Predvidena višina subvencije za na-
pravo nasad jagod je določena glede na
povprečne stroške naprave nasada in je na-
vedena v tabeli Višine subvencije (priloga
I.), ki je sestavni del tega razpisa.

2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano višino
subvencije uskladilo glede na razpoložljiva
sredstva in število vlog.

3. Upravičenec ima pravico do subvenci-
je v primeru, da je površina na novo naprav-
ljenega nasada vsaj 0,15 ha in da znaša
gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hektar
neto površine.

4. Pri obnovi nasad morajo biti zastopa-
ne sorte jagod, ki so priporočene za pride-
lovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravi-
čenec uveljavlja subvencijo za sorte, ki niso
v sadnem izboru, če si predhodno pridobi
pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slo-
venije za introdukcijo sorte.

III. Vsebina zahtevka

1. Za dodelitev subvencije za napravo
nasada jagod mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenih obrazcih:

– Obrazec 1 - ‘Vloga za dodelitev sub-
vencije: nasad jagod’ (ta obrazec je skupaj z
navodili za izpolnjevanje sestavni del tega
razpisa in objavljen skupaj z njim);

– Obrazec “Podatki o upravičencu, ki
vlaga zahtevek za finančno intervencijo v
kmetijstvu“ (originalno izpolnjen) - ta obra-
zec je na voljo pri kmetijsko svetovalni služ-
bi in na Poslovnem združenju prehrane Slo-
venije.

– Obrazec “Podatki o vlagatelju, ki vlaga
zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu“ v primeru, da vlagatelj ni hkrati upra-
vičenec - ta obrazec je na voljo pri kmetij-
sko svetovalni službi in na Poslovnem zdru-
ženju prehrane Slovenije.

2. Izpolnjenim obrazcem je treba priložiti:
– račun za nakup sadik (original ali ove-

rovljena kopija), z datumom od 1. 1. 1998
do najkasneje 10. 9. 1998;

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrta-
no parcelno številko, na kateri bo potekala
obnova;

– zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od šest mesecev), če je iz njega razvidna
tudi površina parcele ali posestni list oziro-
ma overjeno kopijo posestnega lista vključ-
no z zemljiškoknjižnim izpiskom;

– v primeru, da upravičenec ni lastnik
zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika
iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogod-
be o zakupu zemljišča in soglasje lastnika,
da dovoljuje napravo nasada jagod;

– izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Ime in priimek Sedež Telefon

Herbert Hedl KSS Radlje 0602/71-401
Mariborska 7, Radlje

Matjaž Vojtkovszky KSS Krško 0608/22-352
Jože Simončič Cesta krških žrtev 52, Krško 0608/22-821
Vinko Brkovič KSS Brežice 0608/61-165
Milena Rožman Cesta prvih borcev 42, Brežice
Jože Baznik
Franci Živič KSS Sevnica 0608/82-725

Glavni trg 27, Sevnica
Jože Kregar KSS Novo mesto 068/321-944

Ragovo 7 (Graben), Novo mesto
Janez Hrovat KSS Žužemberk 068/87-610

Grajski trg 26, Žužemberk
Helena Gramc KSS Šentjernej 0608/81-369

Trubarjeva 5, Šentjernej
Ana Bahor KSS Metlika 068/58-585

Na Obrh 2, Metlika
Bernarda Stariha KSS Črnomelj 068/56-210

Kolodvorska 34, Črnomelj
Janko Širec KSS Trebnje 068/44-942

Baragov trg 3, Trebnje
Janez Gačnik KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto 068/321-193

Gubčeva 15, Novo mesto
Sonja Zidar KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana 061/219-387

Miklošičeva 4, Ljubljana
Vojko Bizjak KSS Litija 061/883-514

Valvazorjeva 3, Litija
Mateja Strgulec KSS Moste-Polje 061/14-29-130

C.2.grupe odredov 43, Ljubljana
Mojca Lovšin KSS Medvode 061/611-775

Cesta ob Sori 11, Medvode
Ana Ogorelec KSS Kočevje 061/853-876

Cesta na stadion 5, Kočevje
Tone Zavodnik KSS Podpeč

Podpeč 42a, Preserje 061/631-350
Olga Oblak KZ Ljubljana Oddelek Kranj 064/212-781

Iva Slavca 1, Kranj
Branimir Radikon KSS Nova Gorica, Brda 065/45-715
Marta Srebrnič Trg 25. maja 2, Dobrovo
Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica, Bilje 065/54-147
Andreja Baša Bilje 1, Renče 065/54-136

Ivan Kodrič KSS Nova Gorica 065/27-311
Pri hrastu 18, Nova Gorica

Nataša Leban KSS Tolmin 065/82-813
Rutarjeva 35, Tolmin

Vlasta Hvala KSS Idrija 065/75-295
Cerkno

Rajko Črv KSS Ajdovščina 065/61-151
Goriška c.23b, Ajdovščina

Ema Zadel KSS Postojna 067/52-170
Prečna 1, Pivka

Danijela Lovrečič KSS Ilirska Bistrica 067/41-895
Vojkov drevored 14, Il.Bistrica

Majda Brdnik KSS Sežana 067/73-484
Sejmiška 1a, Sežana

Aleks Dariž KSS Sežana 066/81-144
Istrska 9, Kozina

Viljanka Vesel KSS Koper 066/38-287
Elizabeta Simčič Ulica 15. maja 17, Koper 066/391-165
Irena Vrhovnik
Janko Brajnik

PRILOGA I.

Tabela ‘Višine subvencije’

Gostota sajenja
(število sadik/hektar)  40.000 do 49.999  50.000 do 59.999  60.000 in več
Višina subvencije/ha
neto površine (v SIT) 400.000 450.000 500.000
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 403-8/98 Ob-4041
V skladu z zakonom o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97 in 34/98) in na podlagi 3.
člena zakona o merilih in postopku za daja-
nje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 21/95 in 18/96) ter sklepa Vlade Re-
publike Slovenije z dne 11. 6. 1998 o dolo-
čitvi kvote za dajanje poroštev Republike
Slovenije Ministrstvo za kulturo objavlja

javni razpis
za pridobitev poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb v obdobju od 1. 6. 1998
do 31. 12. 1998

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območ-
ja Republike Slovenije v obdobju od 1. 6.
1998 do 31. 12. 1998.

Višina poroštvenega potenciala zanaša
1.000,000.000 SIT.

Ministrstvo za kulturo poleg predpisanih
meril, ki jih določa zakon o merilih in po-
stopku za dajanje poroštev Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) zahte-
va izpolnjevanje še naslednjih pogojev:

– poroštvo je namenjeno prvenstveno
podpori projektom nujne obnove oziroma
razširitve javne infrastrukture na področju
kulture.

II. Pogoji razpisa:
1. Posamezno poroštvo se lahko izda

največ do višine 100% neporavnane obvez-
nosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kre-
ditodajalec) ni mogla izterjati na noben drug
zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kazuje, da bo kredit uporabljen v skladu s
prvo alineo pogojev razpisa (točka I.).

3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kredit-
nih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kre-
dita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikacij terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka;
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– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (cesija terjatev, hipo-
teke, ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1996 in 1997,
(oboje skupaj za bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1998.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z do-
spelostjo nad enim letom mora kreditoje-
malec predložiti študijo upravičenosti inve-
sticije.

7. Republika Slovenija oziroma Mini-
strstvo za kulturo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije za pojasni-
tev posameznih eventuelnih nejasnosti.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo se daje za obveznosti z

dospelostjo do sedmih let.
2. Poroštvo se daje za kredite, ki so obre-

stovani po obrestni meri, ki je praviloma:
– za kratkoročne kredite nižja od

TOM+7%,
– za dolgoročne kredite nižja od

TOM+9%.
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli

krediti z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroš-

tva zaračunava provizijo v skladu z Navodi-
lom o postopku za plačilo provizije za po-
roštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po
zakonu o merilih in postopku za dajanje po-
roštev Republike Slovenije.

IV. Prednost pri prodobivanju poroštev
RS imajo pravne osebe:

1. ki imajo lastne prihodke in pravne ose-
be, ki lahko ponudijo kvalitetnejšo obliko
zavarovanja kredita,

2. ki priložijo programe s področja kultu-
re in varstva kulturne dediščine, njihova rea-
lizacija pa je nujnejša v smislu zagotavljanja
osnovnih pogojev za delovanje,

3. katerih programi z opredelitvijo inve-
sticij v osnovna in obratna sredstva izkazuje
razvojno naravnanost programa,

4. katerih programi bodo v čim večji me-
ri zagotavljali javni interes na področju kultu-
re v skladu z 2. členom zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list Republike Slovenije, št. 75/94).

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico

do izpolnitve poroštva Republike Slovenije,
če je preprečila ugasnitev porokove obvez-
nosti in če je iz dokumentacije, priložene
zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse za-
konske možnosti za izterjavo dolga od dolž-
nika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Pooblaščena organizacija, ki bo pre-
verjala boniteto prosilcev in kvaliteto zava-
rovanj

V skladu s 5. in 12. členom zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije pred izbiro prijav na javni
razpis da mnenje o boniteti udeležencev in
kvaliteti ponujenih zavarovanj pooblaščena
organizacija: Slovenska izvozna družba d.d.,
Ljublana.

VII. Roki za prijave
Rok za prijave je odprt do 31. 12. 1998

oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-
ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti
priporočeno ali predane v vložišču Mini-
strstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom prijavi-
telja ter oznako “Ne odpiraj, Prijava na raz-
pis - Javni razpis za pridobivanje poroštev
Republike Slovenije“.

Odpiranje prejetih prijav bo 20. 7. 1998
in nato vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob
10 uri v sejni sobi Ministrstva za kulturo,
Cankarjeva 5, Ljubljana.

VIII. Pogoji za udeležbo na razpis so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska

oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
IX. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45. dneh po odpiranju po-
nudb. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Ministrstvu za kulturo, tel.
061/178-59-26 pri Ani Železnik.

Ministrstvo za kulturo

Ob-4102
Na podlagi določil proračuna Republike

Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS, št.
34/98), zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98), Navodil o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 1/98) in odredbe o načinu oddaja-
nja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v obnovo

in razvoj turističnih objektov
I. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem v letu 1998 razpolaga s sredstvi za
sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
turističnih objektov v višini 917,060.000
SIT. Ta sredstva bodo namenjena za:

– sofinanciranje investicij v izgradnjo in
prenovo gostinskih obratov z nastanitvenimi
zmogljivostmi,

– sofinanciranje izgradnje in prenove žič-
nic in umetno zaneževanje,

– sofinanciranje turistične infrastrukture,
ki ima izrazite multiplikativne učinke na turi-
stičnem območju (prireditveno-kongresni
centri).

Prosilcem, izbranim na tem javnem raz-
pisu, bodo ta sredstva dodeljena kot sofi-
nanciranje (nepovratno) in to v višini največ
do 35% predračunske vrednosti investicije.

II. Splošni kriteriji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pod-

jetja, ki so po standardni klasifikaciji dejav-
nosti glede na svojo glavno dejavnost v zad-
njih šestih mesecih razvrščeni v naslednji
skupini:

– H gostinstvo - dejavnost hotelov (šifra
55.1)

– I Promet, skladiščenje in zveze - de-
javnost žičnic (šifra 60.213).

Na javnem razpisu lahko kot prosilci so-
delujejo tudi upravljalci prireditveno-kongre-
snih centrov, ki opravljajo svojo dejavnost

pretežno za potrebe turistov, ne glede na
skupino dejavnosti, v katero so razvrščeni..

III. Posebni kriteriji
Prosilci, ki kandidirajo za sofinanciranje

po tem razpisu morajo izpolnjevati nasled-
nje kriterije:

– imeti izoblikovan svoj tržni program,
naravnan skladno z usmeritvami Resolucije
o strateških ciljih na področju razvoja turiz-
ma v Republiki Sloveniji in zagotovljeno tr-
žišče za svoje storitve,

– biti olastninjena oziroma imeti drugo
soglasje v procesu lastninjenja, razen, če
se nahajajo v Triglavskem narodnem parku,

– ne smejo biti v stečajnem postopku
oziroma postopku prisilne poravnave,

– ne smejo biti v večinski lasti Slovenske
razvojne družbe.

IV. Dokazila o izpolnevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa in drugi dokumenti, ki morajo biti
obvezno priloženi vlogi:

– investicijski program, potrjen s strani
poslovne banke, iz katerega je razvidna raz-
vojna naravnanost in infrastrukturni značaj
programa, kot tudi opredeljena finančna
konstrukcija naložbe (obseg lastnih sred-
stev, bančnih kreditov in drugih virov),

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja o sprejetju oziroma potrditvi in-
vesticijskega programa,

– Obvestilo Statističnega urada Republi-
ke Slovenije o identifikaciji po dejavnosti
podjetja,

– izvleček iz bilance stanja in bilance us-
peha za zadnji dve leti,

– veljavno gradbeno dovoljenje in doka-
zilo o pravici do uporabe zemljišč, namenje-
nih za smučišča (slednje velja le za skupino
60. 213),

– pogodbo ali predpogodbo z izvajalcem
del oziroma dobaviteljem opreme za investi-
cijo, ki je predmet sofinanciranja,

– dokazila, da ima prosilec, upoštevaje
tudi zaprošena finančna sredstva na podlagi
tega razpisa, zagotovljena sredstva za za-
prtje finančne konstrukcije (lastna sredstva,
bančni kredit, blagovni krediti, sovlaganje,
sredstva lokalne skupnosti ipd.),

– izjavo, da ima prosilec poravnane vse
svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom.

V. Prednosti pri izbiri bodo imela podjetja:
– katerih projekti imajo izrazite pozitivne

multiplikativne učinke na razvoj turizma in
drugih dejavnosti na širšem turističnem ob-
močju,

– ki so v finančni konstrukciji naložbe
zagotovila večji del potrebnih sredstev za
dokončanje naložbe iz lastnih virov, oziro-
ma pri financiranju katerih v večji meri sode-
luje tudi lokalna skupnost ali drugi državni
organi,

– ki bodo dokumentirala (na podlagi sta-
tističnih obrazcev TU-11) da so neto izvoz-
nik in to s tem, da je delež nočitev tujih
gostov v skupnem številu nočitev v zadnjem
letu znašal vsaj 45% (velja le za skupino
55.1),

– ki izkazujejo višjo stopnjo zasedenosti
ležišč (velja le za skupino 55.1),

– ki se nahajajo na območju, ki ga je
letos prizadel rušilni potres,

– katerih razvojni program ima podporo
lokalne skupnosti,
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– katerih razvojni program z opredelitvi-
jo investicije izkazuje večjo razvojno narav-
nanost programa,

– katerih projekti so izrazito ekološko na-
ravnani (varčevanje z energijo, okoljska pri-
mernost),

VI. Pogoji, pod katerimi se odobri sofi-
nanciranje:

– naložba mora biti glede na investicijski
program zaključena najkasneje v obdobju
18 mesecev po sklenitvi pogodbe o sofi-
nanciranju,

– prejemnik sredstev se bo moral pisno
obvezati, da bo Ministrstvu za malo gospo-
darstvo in turizem od sklenitve pogodbe da-
lje na zahtevo slednjega, zagotovil pravico
soupravljanja, sorazmerno z višino sofinan-
ciranja glede na osnovni kapital podjetja,

– Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem bo izbranim prosilcem sredstva iz
naslova sofinanciranja izplačalo po podpisu
pogodbe o sofinanciranju. Sredstva bodo
dodeljena po predložitvi vse potrebne do-
kumentacije (računi oziroma predračuni iz-
vajalcev del oziroma dobaviteljev opreme,
ki se nanašajo na realizacijo celotnega inve-
sticijskega programa).

– Prejemnik sredstev bo za zavarovanje
morebitne terjatve v primeru neizvedbe pro-
jekta Ministrstvu za malo gospodarstvo in
turizem do njegove realizacije moral predlo-
žiti ustrezen instrument zavarovanja plačila.

VII. Roki prijave
Rok za prijavo je 30 dni od objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v

Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem,
Ljubljana, Kotnikova 5 v zaprti kuverti z ime-
nom in naslovom podjetja in oznako: “Ne
odpiraj - vloga, Javni razpis za sofinancira-
nje investicij v obnovo in razvoj turističnih
objektov“.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za malo gospodarstvo in turi-

zem bo s sklepom imenoval strokovno ko-
misijo, ki bo vodila postopek javnega razpi-
sa. Komisija bo vloge odprla v roku 7. dni
po zaključku razpisa in v 8 dneh od odpira-
nja vlog pozvala tiste predlagatelje vlog, ka-
terih vloge niso bile popolne, da jih dopolni-
jo v roku 7 dni. Prosilci bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpira-
nju vlog.

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Št. 355-44/98 Ob-4135
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 1

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi – dokumentacija:enoletno
uvajanje CRPOV in izdelava razvojnega pro-
jekta CRPOV.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana;
izpolni se točka A od 1 do 8),

b) lokacijo projekta (območje izvajanja
CRPOV),

c) predračunsko vrednost naložbe z na-
vedbo virov financiranja,

d) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) dispozicijo projekta z njegovo uteme-

ljitvijo in opis območja po naslednjih alineah:
– cilji programa uvajanja CRPOV;
– načrt za izvajanje programa uvajanja

CRPOV (vsebinski, časovni);
– metode dela;
– velikost območja, naselja, ki sodijo vanj

(opis in prikaz na karti v merilu 1:50 000 ali
1:10 000);

– prebivalstvene značilnosti območja;
– glavne značilnosti območja (relief, ra-

ba zemljišč, infrastrukturna opremljenost in
povezanost z upravnimi, oskrbnimi in zapo-
slitvenimi središči, naravne znamenitosti in
kulturni spomeniki);

– utemeljitev izbire predlaganega ob-
močja z opisom že opravljenega dela pri
pripravi vloge (kdo jo je pripravljal, čigava je
bila pobuda za prijavo, dejavnosti v postop-
ku priprave ipd);

– drugo (vsi drugi podatki, ki lahko do-
kazujejo potrebnost in morebitno uspešnost
programa kot npr. naravnanost na razreše-
vanje okoljevarstvenih problemov, struktur-
nih sprememb v kmetijstvu, razreševanje
problema brezposelnosti ipd);

b) sklep občinskega sveta o sofinancira-
nju izdelave razvojnega projekta CRPOV;

c) sklep občinskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV;

d) navedbo širšega razvojnega progra-
ma oziroma projekta, če se predlagani pro-
jekt povezuje oziroma je vključen vanj;

e) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumentaci-
ja

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-

darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na podlagi ocenjevalnega li-
sta, ki je Priloga1 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge,
ki bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1998.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 50% dejanske vrednosti naložbe.

6. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 1“ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 29.
7. 1998 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, tele-
fon: 061/178-91-28, vsak delovni dan od
9. do 10. ure.

Priloga 1 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
– dokumentacija

A. Ocena vloge po sestavinah (točke)

Dispozicija projekta –
skladnost z uveljavljeno
metodologijo
Usteznost ciljev 0 do 3
Celostni pristop 0 do 3
Ustreznost predvidenih metod
dela 0 do 3
Razvojna vizija 0 do 1
Razvojni motiv 0 do 1
Značilnosti območja
Izkazane značilnosti, ki
nakazujejo več skupnih
interesov 0 do 1
Zaokoroženost in primerna
velikost območja 0 do 1
Potenciali območja 0 do 1
Druge značilnosti vloge
Stopnja motiviranosti
prebivalstva območja 0 do 3
Stopnja pripravljenosti za
zagon projekta 0 do 1
Območje spada v občino,
ki še nima programov CRPOV 3
Skupaj točk do 21

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od   slabša =
1 do   najboljša = 5) do 5
Skupna ocena vloge: max. 26 točk
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Št. 355-44/98 Ob-4136
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 2

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi – izvedba:sofinanciranje iz-
vedbenih projektov in aktivnosti, ki izhajajo
iz izdelanega Razvojnega projekta CRPOV
in so skupnega pomena za območje.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana;
izpolni se točka A od 1 do 8),

b) predmet vloge – naziv projekta oziro-
ma aktivnosti,

c) lokacijo projekta oziroma aktivnosti,
d) predračunsko vrednost projekta ozi-

roma aktivnosti z navedbo virov financira-
nja,

e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebova-
ti:

a) izvleček iz razvojnega projekta CRPOV
z utemeljitvijo izvedbenega projekta oziro-
ma aktivnosti po naslednjih elementih:

– razvojna vizija območja CRPOV in glav-
ni razvojni motiv,

– umestitev projekta oziroma aktivnosti,
ki je predmet vloge, v uresničitev razvojne
vizije območja in utemeljitev,

– do sedaj izvedeni projekti v okviru pro-
grama CRPOV za obravnavano območje po
letih (vsebina, vrednost naložbe, viri financi-
ranja);

b) mnenje občinskega sveta o projektu
oziroma aktivnosti;

c) zagotovilo pristojnih organov občine o
uskaljenosti izvajanja predlaganih projektov
z ostalimi širšimi razvojnimi projekti občine;

d) investicijsko tehnično dokumentacijo
oziroma drugo dokumentacijo, iz katere je
razviden projekt oziroma aktivnost;

e) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za projekt, za katerega je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

f) finančni načrt izvajanja projekta oziro-
ma aktivnosti s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev;

g) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumentaci-
ja

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 1 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge, ki
bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1998.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 50% dejanske vrednosti naložbe.

6. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 2“ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 29.
7. 1998 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, tele-
fon: 061/178-91-28, vsak delovni dan od
9. do 10. ure.

Priloga 1 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
– izvedba

A. Ocena vloge po sestavinah
(dobro=4, srednje=3, slabo=2,
manjka=1) (točke)

Pomembnost naložbe za večje
število ljudi do 4
Motivacijska vloga naložbe za
uresničevanje razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na nove možnosti
stalne ali dodatne zaposlitve do 4
Pomen za kontinuiteto
razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na popestritev
dejavnosti na območju projekta do 4
Skupaj točk do 20

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od   slabša =
1 do   najboljša = 5) do 5
Skupna ocena vloge: max. 25 točk

Št. 355-44/98 Ob-4137
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 3

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi – kmetijska infrastruktura –
za sofinanciranje nekategoriziranih cest, ob-
činskih cest, lokalnih cest, javnih poti (za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97:
14. člen), ki so vključene v razvojne projek-
te CRPOV oziroma druge razvojne projekte
s področja kmetijstva in urejanja podeželja.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko obravnava samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana;
izpolni se točka A od 1 do 8),

b) predmet vloge – naziv projekta,
c) lokacijo naložbe,
d) predračunsko vrednost naložbe z na-

vedbo virov financiranja,
e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev

za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.
3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-

vati:
a) fotokopijo iz razvojnega projekta

CRPOV oziroma drugega razvojnega pro-
jekta, ki zajema obravnavano naložbo;

b) utemeljitev naložbe in pomen naložbe
za območje;

c) mnenje občinskega sveta o naložbi;
d) investicijsko tehnično dokumentacijo;
e) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim

dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za naložbo, za katero je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

f) finančni načrt naložbe s časovno dina-
miko koriščenja sredstev;

g) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega javnega razpisa.

B. 3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,
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b) pogodbo z izbranim izvajalcem,
c) gradbeno dovoljenje.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 1 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge,
ki bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1998.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 20% dejanske vrednosti naložbe.

6. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 3“ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 29.
7. 1998 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, tele-
fon: 061/178-91-28, vsak delovni dan od
9. do 10. ure.

Priloga 1 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
– kmetijska infrastruktura

A. Ocena vloge po sestavinah
(dobro=4, srednje=3, slabo=
2, manjka=1) (točke)

Pomembnost naložbe za večje
število ljudi do 4
Motivacijska vloga naložbe za
uresničevanje razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na nove možnosti
stalne ali dodatne zaposlitve do 4
Pomen za kontinuiteto razvojnega
projekta do 4
Vpliv naložbe na popestritev
dejavnosti na območju projekta do 4
Skupaj točk do 20

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od  slabša
=1 do  najboljša = 5) do 5
Skupna ocena vloge: max. 25 točk

Št. 355-44/98 Ob-4138
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 4

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi – vinske ceste – za sofinan-
ciranje izvedbenih projektov na območjih
20-ih vinskih cest Slovenije.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina.
B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k

vlogi
1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge

in dokumentacije k vlogi.
2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana;
izpolni se točka A od 1 do 8),

b) predmet vloge – naziv projekta oziro-
ma aktivnosti,

c) lokacijo projekta oziroma aktivnosti,
d) predračunsko vrednost izvedbenega

projekta oziroma aktivnosti z navedbo virov
financiranja,

e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) izvleček iz razvojnega projekta – Idej-

ni projekt “Vinske ceste Slovenije” in spre-
jetega letnega programa dela, ki zajema
obravnavani projekt oziroma aktivnost;

b) utemeljitev projekta oziroma aktivno-
sti;

c) mnenje občinskega sveta o projektu
oziroma aktivnosti in tudi mnenje projektne-
ga sveta za vinsko cesto;

d) zagotovilo pristojnih organov občine o
uskaljenosti izvajanja predlaganega projek-
ta z ostalimi širšimi razvojnimi projekti obči-
ne;

e) investicijsko tehnično dokumentacijo
oziroma drugo dokumentacijo, iz katere je
razviden projekt oziroma aktivnost;

f) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za projekt, za katerega je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

g) finančni načrt izvajanja projekta oziro-
ma aktivnosti s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev;

h) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo;

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumentaci-
ja

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 1 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge,
ki bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1998.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva:
– do 20% dejanske vrednosti naložbe –

za projekte izgradnje infrastrukture, obnovi-
tvena dela,

– do 50% dejanske vrednosti naložbe –
za projekte oblikovanja ponudbe na vinski
cesti in projekte vključevanja neposrednih
ponudnikov.

6. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

7. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 4“ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 29.
7. 1998 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, tele-
fon: 061/178-91-28, vsak delovni dan od
9. do 10. ure.

Priloga 1 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
– vinske ceste

A. Ocena vloge po sestavinah
(dobro=4, srednje=3, slabo=2,
manjka=1) (točke)

Pomembnost naložbe za večje
število ljudi do 4
Motivacijska vloga naložbe za
uresničevanje razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na nove možnosti
stalne ali dodatne zaposlitve do 4
Pomen za kontinuiteto razvojnega
projekta do 4
Vpliv naložbe na popestritev
dejavnosti na območju projekta do 4
Skupaj točk do 20

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od   slabša =
1 do   najboljša = 5) do 5
Skupna ocena vloge: max. 25 točk

Št. 355-44/98 Ob-4139
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 5

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za:
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1. namakanje in osuševanje kmetij-
skih zemljišč (hidromelioracije),

2. akumulacije,
za leto 1998.

II.Namakanje in osuševanje (hidromelio-
racije) kmetijskih zemljišč

1. Zahtevek vloži:
– za osuševanje in velike namakalne si-

steme: melioracijska skupnost ali pravna
oseba v imenu lastnikov kmetijskih zemljišč
s predvidenega melioracijskega območja,

– za male namakalne sisteme: meliora-
cijska skupnost ali pravna oseba v imenu
lastnikov kmetijskih zemljišč ali posamezni
lastnik kmetijskih zemljišč, ki naj bi se me-
liorirala.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga se vloži na obrazcu Zahtevek za
dodelitev sredstev za namakanje in osuše-
vanje ali akumulacije, ki je sestavni del tega
razpisa.

4. Vlogi je treba priložiti:
a) pogodbo o ustanovitvi melioracijske

skupnosti oziroma registracijo melioracijske
skupnosti kot pravne osebe;

b) odločbo oziroma odredbo MKGP o
uvedbi hidromelioracije;

c) lokacijsko dovoljenje ali gradbeno do-
voljenje oziroma odločbo o priglasitvi del,
če gre za naložbo, za katero je po zakonu
potrebno tako dovoljenje oziroma odločba;

d) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlagani naložbi;

e) investicijsko – tehnično dokumentaci-
jo za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom
o graditvi objektov, iz katere je razvidno:

– lokacija naložbe (TTK, M 1:25.000,
M 1:5.000, katasterska karta),

– talne karakteristike območja namaka-
nja oziroma osuševanja,

– hidrološki podatki oziroma hidrološki
izračun predvidenega vodnega vira za na-
makanje,

– tehnični in tehnološki podatki hidro-
melioracijskega sistema, ki definirajo

1. za namakanje: objekt za zbiranje in
odvzem vode, sistem dovoda do območja
namakanja (primar, sekundar) ter namakal-
no opremo in njeno uporabo, vključno z
vsemi detajli in hidravličnimi izračuni,

2. za osuševanje: osnovno odvodnjo,
melioracijsko odvodnjo z drenažnimi siste-
mi z vsemi detajli in hidravličnimi izračuni,

– popis del s predračunom,
– terminski plan izvedbe,
f) načrt proizvodnega programa na ob-

močju, predvidenem za hidromelioracijo;
g) investicijski elaborat, iz katerega je

razvidna ekonomska utemeljenost naložbe;
h) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana);

i) če v imenu upravičencev vlaga zahte-
vek vlagatelj, mora izpolniti in priložiti še
obrazec Podatki o vlagatelju zahtevka za
finančno intervencijo v kmetijstvu. Obrazec
je možno dvigniti na Kmetijski svetovalni
službi Slovenije ali na Poslovnem združenju
prehrane, Gospodarsko interesno združe-
nje, Slovenska cesta 54, Ljubljana.

5. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) optimalne gospodarske učinke nalož-
be;

b) čim manjše ekološke obremenitve
okolja in racionalno rabo vodnih virov za
namakanje;

c) hidromelioracijski sistemi, ki so zgra-
jeni tako, da izkazujejo racionalnost in ka-
kovost;

d) optimalno izkoriščenost hidromeliora-
cijskih sistemov in optimalno rabo zemljišč,

e) vloge za hidromelioracije trajnih nasa-
dov (razen vinogradov) in zelenjadarsko pro-
izvodnjo;

f) vloge, iz katerih bo razvidno, da bodo
načrtovane hidromelioracije namenjene že
obstoječi proizvodnji;

g) vloge, ki bodo imele priložena dokazi-
la o sklenjenih dolgoročnih odkupnih (do-
kazila o že obstoječih tržnih poteh – pogod-
be) pogodbah za obstoječo oziroma bodo-
čo proizvodnjo;

h) vloge, ki bodo imele priloženo dokazi-
lo o obstoječi infrastrukturi, potrebni za pri-
pravo proizvodnje, hlajenja in predelavo;

i) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma pojekta, če je hidromelioracija vklju-
čena vanj;

j) vloge iz območji na katerih je bila izva-
jana komasacija in tudi dokončana.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za naložbe v:

– namakanje za rastlinsko proizvodnjo,
razen za namakanje vinogradov (objekt za
zbiraje in odvzem vode, sistem dovoda vo-
de – primar in sekundar, do območja nama-
kanja, vključno s pripadajočo opremo) do
100% investicijske vrednosti,

– osuševanje do 100% investicijske
vrednosti.

III. Akumulacije
1. Zahtevek vloži:melioracijska skupnost

ali pravna oseba v imenu lastnikov kmetij-
skih zemljišč z območja, kjer se bo akumu-
lacija gradila ali posamezni lastnik kmetij-
skih zemljišč.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga se vloži na obrazcu Zahtevek za
dodelitev sredstev za namakanje in osuše-
vanje ali akumulacije, ki je sestavni del tega
razpisa.

4. Vlogi je treba priložiti:
a) lokacijsko dovoljenje ali gradbeno do-

voljenje oziroma odločbo o priglasitvi del,
če gre za naložbo, za katero je po zakonu
potrebno tako dovoljenje oziroma odločba;

b) mnenje kmetijske svetovalne službe o
nameravani naložbi;

c) investicijsko – tehnično dokumentaci-
jo za izvedbo del (PGD) v skladu z Zakonom
o graditvi objektov;

d) investicijski elaborat, iz katerega je
razvidna utemeljenost naložbe;

e) načrt proizvodnega programa na ob-
močju, predvidenem za hidromelioracijo;

f) podatke o upravičencu (na obrazcu:
Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana);

g) če v imenu upravičencev vlaga zahte-
vek vlagatelj, mora izpolniti in priložiti še
obrazec Podatki o vlagatelju zahtevka za
finančno intervencijo v kmetijstvu. Obrazec
je možno dvigniti na Kmetijski svetovalni
službi Slovenije ali na Poslovnem združenju
prehrane, Gospodarsko interesno združe-
nje, Slovenska cesta 54, Ljubljana.

5. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) optimalne gospodarske učinke nalož-
be

b) čim manjše ekološke obremenitve
okolja,

c) akumulacije, ki so zgrajene tako, da je
izkazana racionalnost in kakovost;

d) vezanost na hidromelioracijski sistem,
ki izkazuje optimalno izkoriščenost in opti-
malno rabo zemljišč;

e) vloge, iz katerih bo razvidno, da bo
izvedena akumulacija služila za povečanje
obstoječe proizvodnje zlasti v trajnih nasa-
dih razen vinogradih in pridelovanju zelenja-
ve;

f) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma pojekta, če je akumulacija vključe-
na vanj.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za naložbe akumulacije do 100% investicij-
ske vrednosti.

IV. Upravičenci, ki so vložili vloge za do-
delitev sredstev v letu 1997, in so prejeli
pozitivni sklep o odobritvi sredstev, s tem
da jim bodo sredstva za izvedbo dodeljena
v okviru Programa ministrstva za leto 1998,
morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v
skladu z zahtevami tega javnega razpisa.

V.
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 5” morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nadaljeva-
nju: ministrstvo) do 29. 7. 1998 do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Komisija lahko pri-
tegne k delu ustreznega strokovnega revi-
denta.

3. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvm
o črpanju sredstev mora upravičenec pred-
ložiti dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi (fotokopijo jav-
nega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,
zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri izva-
jalca ter ponudbo izbranega izvajalca).

4. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepom ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.

Črpanje sredstev bo mogoče na podlagi
pogodb sklenjenih med Ministrstvom in
upravičencem. Financirane bodo najboljše
ocenjene vloge in sicer do višine sredstev
proračuna za leto 1998.

5. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
s sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

6. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

7. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na Sektorju za podeželje, tele-
fon: 061/178 9060 vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.
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Št. 355-44/98 Ob-4140
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 6

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za izdelavo predhodnih ana-
liz in investicijsko-tehnične dokumentacije
ter promocije za področje agrarnih operacij
za leto 1998.

II. Izdelava predhodnih analiz in investi-
cijsko-tehnične dokumentacije

1. Zahtevek vloži pravna ali fizična ose-
ba.

2. Vloga za izdelavo predhodnih analiz in
investicijsko-tehnične dokumentacije mora
vsebovati:

a) podatke o upravičencu (na obrazcu:
Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana);

b) če v imenu upravičencev vlaga zahte-
vek vlagatelj, mora izpolniti in priložiti še
obrazec Podatki o vlagatelju zahtevka za
finančno intervencijo v kmetijstvu. Obrazec
je možno dvigniti na Kmetijski svetovalni
službi Slovenije ali na Poslovnem združenju
prehrane, Gospodarsko interesno združe-
nje, Slovenska cesta 54, Ljubljana.

3. Vlogi za izdelavo predhodnih analiz in
investicijsko – tehnično dokumentacijo, je
treba priložiti naslednjo dokumentacijo:

a) projektno nalogo z opredelitvijo na-
mena, vsebine in obsega del, ter vrednostjo
del,

b) terminski plan izvajanja naloge,
c) navedbo predhodno ali vzporedno po-

tekajočih nalog, ki pokrivajo enako temati-
ko in so financirane s strani drugih ministr-
stev ali drugih državnih institucij,

4. Pred sklenitvijo pogodbe z mini-
strstvom o črpanju sredstev mora upraviče-
nec predložiti dokazila, da so bila dela po-
nujena v izvedbo v skladu s predpisi (foto-
kopijo javnega razpisa, zapisnik o odpiranju
ponudb, zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o
izbiri izvajalca ter ponudbo izbranega izva-
jalca).

5. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) za razvojne programe za širša območ-
ja,

b) za reševanje aktualne prolematike ob-
močij,

c) ki so sofinancirane s strani lokalnih
skupnosti.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za izdelavo predhodnih analiz in investicij-
sko-tehnične dokumentacije do 100% inve-
sticijske vrednosti.

III. Promocije
1. Zahtevek vloži pravna oseba.
2. Vloga za promocije mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana);

3. Vlogi je treba priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo na-

mena in obsega del ter vrednostjo del,
b) terminski plan izvajanja naloge.
4. Promocija obsega promocijske aktiv-

nosti sektorja za podeželje pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki služi-
jo za pripravo informacijsko strokovnih gra-
div in aktivnosti za naloge, ki so vezane na
kmetijsko ureditvene operacije. Ministrstvo
bo sklepalo pogodbe s posameznimi izva-
jalci izbranimi za vsako nalogo posebaj.

5. Prednostno se bodo financirale pro-
mocijske aktivnosti, ki so vezane na ukrepe
kmetijsko ureditvenih operacij ministrstva in
se izvajajo za večja zaokrožena območja.

6. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
do 100% predračunske vrednosti.

IV. Upravičenci, ki so vložili vloge za do-
delitev sredstev v letu 1997 in jim sredstva
niso bila odobrena, oziroma so že prejeli
sklep o odobritvi sredstev, s tem da jim
bodo sredstva za izvedbo dodeljena v okvi-
ru Programa ministrstva za leto 1998, mo-
rajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skla-
du z zahtevami tega javnega razpisa.

1. Vloge s predpisano dokumentacijo z
znako “Javni razpis 6”, morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nadaljeva-
nju: ministrstvo) najkasneje do 29. 7. 1998
do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

3. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

6. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se lahko dobijo na Sektorju za po-
deželje, telefon: 061/178 9060, vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

Št. 355-44/98 Ob-4141
Na podlagi uredbe o finančnih interven-

cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998
javni razpis 7

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za komasacije za leto 1998.

II. Komasacije
1. Vlogo vloži komasacijski odbor v ime-

nu lastnikov, njihova skupnost na podlagi
pogodbe ali pravna oseba (v nadaljnem be-
sedilu: upravičenec).

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (na obrazcu:

Podatki o upravičencu, ki vlaga zahtevek za
finančno intervencijo v kmetijstvu – rumeni
obrazec je možno dvigniti na Kmetijski sve-
tovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska cesta 54, Ljubljana);

b) izpisek iz sodnega registra oziroma
pogodbo o ustanovitvi skupnosti;

c) storitve, za katere uveljavlja sredstva;
d) ponudbeno vrednost storitev.
3. Vlogi je treba priložiti:
a) izjavo lastnikov, ki imajo v lasti več kot

80% površin na predvidenem komasacij-
skem območju, da se strinjajo z uvedbo
komasacijskega postopka,

b) odločbo o uvedbi komasacijskega po-
stopka,

c) seznam lastnikov zemljišč s podatki o
površini, parc. št., lastništvu in kulturi, ki jih
imajo v lasti na predvidenem komasacijskem
območju,

d) podatek o povprečnem številu parcel
na hektar na predvidenem komasacijskem
območju,

e) izvleček iz planskega akta lokalne
skupnosti, ki sa nanaša na komasacijsko
območje,

f) idejno zasnovo ureditve komasacijske-
ga območja, usklajeno z veljavnim prostor-
skim planom in drugimi agrarnimi operacija-
mi,

g) oceno pričakovanih učinkov komasa-
cije,

h) dokazilo, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

i) podatke o izbranem izvajalcu in njego-
vo ponudbo (elaborat geodetske izmere mo-
ra biti v obliki, ki je predpisana za nove
zemljiškokatastrske izmere),

j) izjavo Upravne enote, da na komasa-
cijskem območju ni nerešenih denacionali-
zacijskih zahtev,

k) soglasje investitorja, da prevzema pra-
vice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo
iz investitorstva komasacije.

4. Prednost bodo imele vloge, ki se na-
našajo na:

– urejanje območij intenzivne kmetijske
proizvodnje, kjer potekajo ali so predvidene
druge kmetijsko ureditvene operacije in

– urejanje območij v smislu racionaliza-
cije in optimalizacije kmetijske proizvodnje,

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za izvedbo komasacije do 100% dejanske
vrednosti naložbe.

III.
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis 7“ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, do 30.
8. 1998 do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

3. Upravičencem bodo sredstva dode-
ljena s sklepi ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni. Financi-
rane bodo vloge, ki bodo ocenjene kot pred-
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nostne in v okviru sredstev proračuna za
leto 1998.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni
v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene.

6. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som št. 7 se lahko dobijo na Sektorju za
podeželje, tel.: 061/178- 90 66, od 9. do
10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-31
Bombažna predilnica in tkalnica Tr-

žič, d.o.o., Predilniška c. 16, Tržič, po-
novno poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja, da v roku
petnajst dni od dneva objave tega poziva
vpišejo lastniške certifikate in potrdila za
manj izplačane plače za nakup delnic inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
064/563-571, ali osebno na sedežu pod-
jetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 3 z dne 24. 1. 1997 in
dnevniku Delo dne 21. 1. 1997, hkrati je bil
objavljen tudi na oglasnih deskah v pod-
jetju.

Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, p.o.

Št. 234 La-32
Skladno z 19. členom zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom ured-
be o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
Gradis Gradbeno podjetje Jesenice, p.o.,
na podlagi programa o lastninskem preobli-
kovanju podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
00674/1998-AK, z dne 18. 6. 1998 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Gradis, Gradbeno
podjetje Jesenice, p.o., Cesta Franceta
Prešerna 5, Jesenice.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
reg. št. vložka 1-1163-00.

2. Matična številka: 5074894.
3. Dejavnost: 45.210
Osnovna dejavnost podjetja so gradbe-

na dela za visoke gradnje, zaključna dela v
gradbeništvu, izdelava gradbenih polizdel-
kov in njihova prodaja.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,53%,

– Odškodninski sklad – 9,53%,
– Slovenska razvojna družba – 19,06%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 19,06%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

38,12%,
– denacionalizacijski upravičenci –

4,70%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice,

p.o., poziva upravičence (vse zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce podjetja
in podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe), da lahko v roku 15 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Delo ter na oglasni deski
podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem
objave v časopisu Delo), zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačan del oseb-
nih dohodkov za začasnice (kasneje delnice)
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic. Upravičenec, ki zamudi rok, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15 dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zapo-
slenih v Gradis-u, Gradbenem podjetju Je-
senice, p.o. Preostanek delnic, ki ne bo
razdeljen niti na ta način, bo podjetje prene-
slo na Slovenski razvojni družbi v skladu z
zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upo-
števalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navadne,
glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice,

p.o., poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja in podjetij, ki so v njihovi lasti), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala z upošteva-
njem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifika-
ti, s potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov in denarnimi vplačili.

Kolikor se ugotovi, da so udeleženci pro-
grama notranjega odkupa v prvem obroku
dejansko vplačali manj delnic, kot jih je po

programu bilo namenjenih v ta namen, se
šteje notranji odkup kot uspešen v zmanjša-
nem obsegu.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičen-
ci lahko vplačevali v blagajni, na sedežu
podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo na
poseben privatizacijski podračun z navedbo
“Plačilo kupnine za delnice podjetja v notra-
njem odkupu, številka: 51530-698-3198.

Pravila notranjega odkupa in osnutka sta-
tuta bosta na vpogled na sedežu podjetja.

9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri Agenciji ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pri Darinki Tarman in
sicer po tel. št. 064/863-830 ali osebno
na sedežu podjetja.

Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice,
p.o.

Sklepi o privatizaciji

La-33
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon,
ter 206. člena zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki
se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe je
nadzorni svet SRD na svoji seji dne 9. 6.
1998 sprejel

sklep o privatizaciji družbe
ZIM d.o.o. Maribor
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1. V družbi ZIM, zasnove in vodenje in-
vesticij, d.o.o., Slovenska 40, Maribor, ma-
tična številka: 5222125, dejavnost: drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, se iz-
vede privatizacija osnovnega vložka v višini
15,811.220 SIT, ki je v lasti SRD, kar pred-
stavlja 22,55% poslovni delež družbe. Pro-
daja bo po poslovnih deležih, katerih nomi-
nalna vrednost znaša 10.000 SIT.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. osnovni vložek v višini 1,581.100
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, oziroma
2,25% poslovnega deleža družbe, se pre-
nese na Slovenski odškodninski sklad d.d.;

2.2. osnovni vložek v višini 1,581.100
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa oziroma
2,25% poslovnega deleža družbe, se pre-
nese na Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.d.,

2.3. osnovni vložek v višini 3,162.200
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa oziroma
4,51% poslovnega deleža družbe, se proda
pooblaščenim investicijskim družbam;

2.4. osnovni vložek v višini 3,162.200
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa oziroma
4,51% poslovnega deleža družbe, se ponu-
di v odkup z uporabo načina interne razdeli-
tve;

2.5. osnovni vložek v višini 6,324.400
SIT, kar predstavlja 40% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, oziroma
9,01% poslovnega deleža družbe, se ponu-
di v odkup z uporabo načina notranjega od-
kupa.

2.6. del poslovnega deleža, namenjene-
ga privatizaciji, ki ne bo privatiziran na na-
čin, opredeljen v točki 2.4. in 2.5. se proda
pooblaščenim investicijskim družbam.

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. točke 2.3. in točke 2.6. – prodaja

PID, se izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. točke 2.4. – interna razdelitev, se

izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili
za manj izplačane neto osnovne plače, pri
čemer morajo upravičenci najprej uporabiti
potrdila in šele nato lastniške certifikate;

3.3. točke 2.5.- notranji odkup, se izvrši
s presežnimi potrdili za manj izplačane neto
osnovne plače oziroma z lastniškimi certifi-
kati ali z gotovino, pri čemer morajo upravi-
čenci kot kupnino najprej uporabiti potrdila,
nato lastniške certifikate in šele nazadnje
gotovino;

4. Prodajna cena deležev:
4.1. iz točke 2.4. in 2.5. tega sklepa za

nominalno vrednost 10.000 SIT znaša
17.784 SIT, pri čemer se pri kupnini za
delež iz točke 2.5. - notranji odkup, upošte-
va 50% popust, pri odkupu za gotovino, pa
se prodajna cena revalorizira z rastjo drob-
noprodajnih cen do dneva podpisa pogod-
be o odkupu delnic;

4.2. iz točke 2.3 in točke 2.6. tega skle-
pa za nominalno vrednost 10.000 SIT zna-
ša za delež 17.784 SIT.

5. Delež, ki je predmet privatizacije, da-
je imetniku pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 2.4. in 2.5., ki so jih imetniki odkupili
z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, ka-
terih prenosljivost je omejena na rok dveh
let, šteto od izteka roka za vpis in vplačilo
teh delnic.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
nadzorni svet

predsednik

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-3877
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar GP
“Rudar” Trbovlje – v stečaju, Trg revolucije
26, Trbovlje.

Predmet prodaje je 212 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke po ceni 8.500
SIT za eno delnico. Delnice se prodajajo v
paketu.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponud-
ba za prodajo velja do 16. 7. 1998, to je 30
dni od predložitve ponudbe za prodajo ban-
ki. Po tem roku bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske

banke

Št. 906/98 Ob-3878
Banka  Celje, d.d., v skladu s svojim

statutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Temeljna organizacija ko-

operantov Slovenske Konjice, Šolska 19,
Slovenske Konjice.

Predmet prodaje:
– 111 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico,
– 11 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 24. 6. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Št. 906/98 Ob-3879
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim  sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Kmetijsko gozdarska zadru-

ga Slovenske Konjice, Oplotniška c. 1, Slo-
venske Konjice.

Predmet prodaje:
– 217 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico,
– 22 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 24. 6. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. D/2162 Ob-4127
Družba Živila Kranj, trgovina in gostin-

stvo, d.d., Naklo na podlagi 4. odstavka
465. člena zakona o gospodarskih družbah

obvešča

družbo Agrotehnika-trgovina, d.d., Ljub-
ljana in njene delničarje, da je s sklenitvijo
pogodbe o dokapitalizaciji družbe Agroteh-
nika-trgovina, d.d., Ljubljana, z dne 24. 6.
1997 omenjena družba postala družba v
večinski lasti družbe Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo, d.d., Naklo, kateri pripada 76%
glasovalnih pravic.

Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo

direktor družbe
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-3880
V skladi s 454. členom zakona o gospo-

darskih družbah, poslovodstvo družbe Me-
dimat trgovina, posredništvo in proizvodnja
d.o.o., vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Krškem, št. vl. 058/10302300,
objavlja naslednji

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

11,686.605 SIT, tako, da osnovni kapital
od sedaj dalje znaša 5,843.303 SIT.

Skupščina družbe Medimat trgovina, po-
sredništvo in proizvodnja d.o.o., v skladu s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah, objavlja zmanjšanje osnovnega kapita-
la družbe, zaradi česar v tej objavi poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavi-
jo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.

Medimat trgovina,
posredništvo in proizvodnja d.o.o.

Ob-3881
Osnovni kapital družbe Daniel Internatio-

nal, d.o.o., Ljubljana, se bo zaradi izstopa
družbenika in prenehanja poslovnega dele-
ža zmanjšal. Osnovni kapital družbe se bo
zmanjšal za 46,656.441,50 SIT in bo po
novem znašal 46,656.441,50 SIT.

Pozivajo se vsi upniki, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Daniel International, d.o.o., Ljubljana

Ob-4130

Preklic

Uprava družbe Alpos, industrija kovin-
skih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur,
Ul. Leona Dobrotinška 2, Šentjur, prekli-
cuje 2. sejo skupščine sklicano za dne 13.
7. 1998 ob 10. uri v Hotelu v Šentjurju, Ul.
Valentina Orožna 4, Šentjur. O naknadnem
sklicu bodo delničarji obveščeni po predvi-
denem postopku.

Alpos, d.d.
uprava

Št. 44/98 Ob-3867
Na podlagi statuta Lipe, d.d., Šentjur z

dne 7. 5. 1997 sklicuje uprava družbe

1. skupščino
družbe Lipa, d.d., Šentjur,

ki bo v sredo, 5. 8. 1998 ob 12. uri, v
sejni sobi Lipe, d.d., Šentjur, Drofenikova
3, 3230 Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, sprejem dnevnega reda.

2. Izvolitev organov skupščine in imeno-
vanje notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Zlatka Zupanca, za pre-
števalca glasov Metko Berglez in Karmen
Oblak.

Na skupščini je prisoten vabljeni notar za
sestavo notarskega zapisnika.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine.
4. Sprejem letnega poročila in revidira-

nih finančnih izkazov z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, skupščina sprejme revidirano letno po-
ročilo za leto 1997.

5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev dveh novih članov, ki ju voli
skupščina ter določitev nagrad za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razrešita se člana zača-
snega nadzornega sveta: Zlatko Zupanc in
Ivan Moser.

V nadzorni svet se izvolita Eva Krajnc in
Zlatko Zupanc.

Skupščino se seznani, da je s stani sveta
delavcev v nadzorni svet izvoljen Ivan Kova-
čič.

Članom nadzornega sveta pripada za nji-
hovo delo sejnina v višini 25.000 SIT za
predsednika in 15.000 SIT za člana.

6. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička in pokrivanju izgube iz preteklih
let.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme, da dobiček iz l. 1997 v
znesku 1,342.648,04 SIT ostane nerazpo-
rejen. Nepokrita izguba iz preteklih let:

1993 – 11,119.556,80 SIT,
1994 – 6,593.162 SIT,
1995 – 5,303.625,20 SIT,
1996 – 91.647,06 SIT,
23,107.991,06 SIT
+ 8,832.443,82 SIT reval. popr. izgube
31,940.434,88 SIT se pokrije v breme

nominalnih rezerv v višini 16,995.505,40
SIT in v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v višini 14,944.929,48 SIT.

7. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 1998.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 1998 se imenuje revizijska hiša Revizi-
ja Plus, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe Lipa, d.d., Drofeniko-
va 3, Šentjur, in sicer vsak delovnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo na
upravo družbe Lipa, d.d., Drofenikova 3,
3230 Šentjur, najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica, na upravo družbe.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v spre-

jemni pisarni skupščine najmanj 1 uro pred
pričetkom skupščine, kjer bodo s podpi-
som potrdili prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pismenim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIPA, d.d., Šentjur
začasna uprava

direktor

Št. 203/95 Ob-3868
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Mlekopromet, mlekars-
tvo in sirarstvo, d.d., Ljutomer, Kolodvorska
ul. 10, sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo, d.d., Ljutomer,
ki bo v sredo, 29. 7. 1998 ob 13. uri, na

sedežu družbe Mlekopromet, d.d., Ljuto-
mer, Kolodvorska ul. 10.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red in predloge imenovanj or-
ganov skupščine.

2. Obravnava poročila o poslovanju druž-
be za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta ter pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in pooblašče-
nega revizorja.

3. Obravnava in sklepanje o uporabi či-
stega dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme pred-
lagana uporaba čistega dobička leta 1997.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta o imenovanju pooblaščene-
ga revizorja za poslovno leto 1998.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblašč-
enci ali zastopniki. Pozivamo delničarje, nji-
hove zakonite zastopnike ali pooblaščence,
da najavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna in za čas poobla-
stilnega razmerja shranjena v družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja zaradi razde-
litve glasovnic.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da v sedmih dneh od objave sklica skupšči-
ne svoje nasprotne predloge pisno sporoči-
jo upravi družbe.
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Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, se skupščina ponovi istega dne ob 14.
uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Mlekopromet, d.d.,
uprava družbe

Št. 22/98 Ob-3870
Na podlagi 7. člena statuta družbe Izlet-

nik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicu-
je uprava družbe

2. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.,

Celje,
ki bo v četrtek, dne 30. 7. 1998 ob 10.

uri, v hotelu Celeia, Mariborska 3, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine: Boštjan Čokl; in dve pre-
števalki glasov: Anica Vojkovič in Brigita
Rančigaj. Skupščina imenuje notarja: Mar-
ko Fink, Stanetova 16/II, Celje.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnosti

skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju Izletnika Celje, d.d.,
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju Izletnika
Celje, d.d., za leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se dobiček iz poslovnega rezultata
za leto 1997 v višini 10,400.322 SIT razpo-
redi v rezerve družbe Izletnik Celje, d.d.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 1998 revizorja RS Biro Žalec.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve toč-

ke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
tretje, četrte in pete točke dnevnega reda
skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško-depotni družbi na podlagi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 25. 7. 1998).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-
do na skupščini zastopali njihovi pooblaš-
čenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja.

V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci
podpišejo seznam prisotnih delničarjev ozi-

roma pooblaščencev ter prevzamejo glaso-
valne lističe, ki služijo kot vstopnica za ude-
ležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 11. uri istega dne v
istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Izletnik Celje, d.d.
uprava

direktorica podjetja

Št. 6/98 Ob-3886
Na podlagi 28. člena statuta, d.d., Traig

Ivančna Gorica, sklicujem

4. redno sejo skupščine
družbe Traig, d.d., Ivančna Gorica,
ki bo dne 27. 7. 1998 ob 12. uri, v sejni

sobi podjetja na Cesti 2. grupe odredov 17,
Ivančna Gorica, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa: sprejme se predlog skli-
catelja glede organov skupščine, ugotovi
se prisotnost notarja, zapisnikarja ter prisot-
nost zastopanosti kapitala oziroma sklepč-
nost skupščine.

2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v predlaganem be-
sedilu.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta delniške družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta ter
čistopis statuta.

5. Sprejem sklepa o ustanovitvi sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ustanovi v skladu z
zakonom sklad lastnih delnic.

6. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave o poslovanju družbe v l. 1997
skupaj z mnenjem nadzornega sveta in z
revizijskim poročilom.

7. Obravnava elementov za poslovanje
družbe v l. 1998.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje ele-
mente poslovanja družbe v l. 1998.

8. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave, da se ustvarjeni dobiček v l. 1997
razporedi za pokrivanje izgube iz pretekle-
ga obdobja.

9. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlog NS

za imenovanje revizorja za l. 1999.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred sejo pisno prijavijo svo-
jo udeležbo. Pooblaščenci morajo predloži-
ti pooblastila – vzorec (Ur. l. RS, št. 67 z
dne 30. 10. 1997).

Predlog delničarjev za spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravi družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, (prvi sklic), bo pričela z delom
čez eno uro, na istem mestu in z istim dnev-
nim redom, ne glede na obseg zastopane-
ga kapitala (drugi sklic).

Celotno gradivo za skupščino je zainte-
resiranim delničarjem na razpolago na se-
dežu družbe, pri Smrekar Rozaliji vsak de-
lovnik od 10. do 14. ure.

Vljudno vabljeni!
Traig, d.d., Ivančna Gorica

direktor

Ob-4044
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške

družbe Rudnik Mežica, d.d., Mežica, vabi
uprava družbe delničarje na

sejo skupščine
družbe Rudnik Mežica, d.d.,

ki bo v četrtek, 30. 7. 1998, s pričet-
kom ob 10. uri, v prostorih Kulturnega do-
ma v Črni na Koroškem.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se imenuje Matjaž Logar, za pre-
števalce glasov se imenuje, Erna Pudgar in
Silva Atelšek. Notar na skupščini bo Sonja
Kralj.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep: sprejme se poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep: za revi-
zorja družbe za poslovni leti 1997 in 1998
se imenuje revizijska družba Abeceda,
d.o.o., Ptuj.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me sklep: oblikuje se sklad lastnih delnic v
višini 10% osnovnega kapitala v nominalni
vrednosti 47,853.600 SIT iz namenov dolo-
čenih v 240. členu ZGD. Vir za oblikovanje
sklada lastnih delnic so proste rezerve druž-
be in njihov revalorizacijski popravek.

6. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995 ter sprejem letne-
ga poročila za poslovni leti 1996 in 1997.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep: skupščina se seznani s po-
slovanjem družbe v poslovnih letih 1993,
1994, 1995 ter sprejme letno poročilo za
poslovno leto 1996 in letno poročilo z mne-
njem revizorja za poslovno leto 1997.

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996 in
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep: dobiček iz poslovnih let
1993 in 1994, ki skupaj s pripadajočo re-
valorizacijo znaša 2,687.532,44 SIT se raz-
poredi v rezerve družbe.

Dobiček iz poslovnega leta 1995, ki sku-
paj s pripadajočo revalorizacijo znaša
42,469.045,47 SIT, se razporedi tako:

– 28,712.160 SIT se kot dividenda iz-
plača delničarjem,

– 13,756.885,47 SIT ostane nerazpo-
rejenih.

Dobiček iz poslovnega leta 1996, ki sku-
paj s pripadajočo revalorizacijo znaša
2,835.191,71 SIT, se razporedi v rezerve
družbe.

Dobiček iz poslovnega leta 1997 v višini
57,368,505,57 SIT ostane nerazporejen 5
let zaradi uveljavitve davčne olajšave v skla-
du z zakonodajo.

Dobiček se bo izplačeval od 1. 9. 1998
dalje.

Dobiček se bo izplačeval imetnikom del-
nic, ki imajo pravico do izplačila dividend na
dan seje skupščine.

Upravičenci do dividende bodo prejeli
dividende po tem, ko osebno na sedežu
družbe predložijo davčno številko, številko
tekočega oziroma žiro računa ali hranilne
knjižice in potrdilo o lastništvu delnic.

8. Sprejem sklepa o določitvi višine sej-
nine za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo
sejnina v višini 28.000 SIT na sejo neto za
člana nadzornega sveta in 37.000 SIT neto
za predsednika nadzornega sveta. Sejnine
se enkrat letno (1. 1. ) uskladijo z letno
stopnjo inflacije.

9. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep: razre-
šijo se člani začasnega nadzornega sveta.
Za člane nadzornega sveta se imenujejo:

  1. Stopar Ivan,
  2. Šisernik Branislav,
  3. Gognjavec Ivica.
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 skup-
ščine pisno napovejo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Rudnik Mežica, d.d.,
začasna uprava družbe

Št. 459 Ob-4045

Na podlagi določil statuta trgovske druž-
be, Center Radeče, d.d., sklicuje uprava
družbe

3. skupščino družbe
Center Radeče, d.d.,

ki bo v petek, dne 31. 7. 1998 ob 9. uri,
v sejni sobi Hotela Jadran, Radeče, Trg 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov, zapisnikar in notar.

2. Obravnava letnega poročila uprave za
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem pooblaščenega re-
vizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1997 v znesku 960.107,13 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Pooblastilo upravi za povečanje os-
novnega kapitala družbe (odobreni kapital).

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo za povečanje osnovnega kapitala
družbe (odobreni kapital) po predlogu nad-
zornega sveta.

5. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške druž-

be se po predlogu nadzornega sveta ime-
nuje Plus revizija iz Ljubljane.

Celotno gradivo je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, Titova 8, 1433 Ra-
deče, v tajništvu, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure, od dneva objave sklica do zase-
danja skupščine.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji sami ali
po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih

zastopnikih.
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava udeležbe je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno
28. 7. 1998.

Pooblaščenec dlničarja mora prijavi pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo, če leto ni shra-
njeno pri družbi.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
31. 7. 1998 ob 10. uri v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja, v tem času se bodo delile
glasovnice.

Center Radeče, d.d.,
uprava

Ob-4047

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Salonit Anhovo-Holding, d.d., Anho-
vo, sklicuje začasna uprava

1. skupščino delniške družbe
Salonit Anhovo-Holding, d.d., Anhovo,
s sedežem v Anhovem, Vojkova ul.1,

ki bo dne 30. 7. 1998 ob 13. uri, na
sedežu delniške družbe v Anhovem, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, imenuje predse-
dujočega in dve preštevalca glasov in pred-
stavi vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa začasne uprave: skup-
ščina sprejme poslovnik o delu skupščine v
predloženem besedilu.

3. Seznanitev o lastninskem preobliko-
vanju podjetja.

Predlog sklepa začasne uprave: skup-
ščina se seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja.

4. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995 in 1996 ter spre-
jem letnega poročila za leto 1997 in sklepa
glede razporeditve dobička.

Predlog sklepa začasne uprave ob mne-
nju začasnega nadzornega sveta: skupščina
se seznani s poslovanjem v poslovnih letih
od 1993 do 1996 ter sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu.

Skupščina nadalje sprejme sklep: čisti
dobiček delniške družbe iz leta 1996, reva-
loriziran na dan 31. 12. 1997 in čisti dobi-
ček iz leta 1997, oboje v skupnem znesku
804,223.348 SIT, ostane nerazporejen.
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5. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1998 revizijsko družbo Podbor-
šek, Revizijska družba, k.d., Ljubljana, Ul.
Gradnikove brigade 4.

6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov začasne uprave: skupš-

čina sprejme sklepe o:
– pogojnem povečanju osnovnega kapi-

tala z izdajo zamenljivih obveznic,
– izključitvi prednostne pravice doseda-

njih delničarjev do vpisa zamenljivih obvez-
nic,

– pooblastilu upravi za povečanje osnov-
nega kapitala s konverzijo stvarnih vložkov,

– izključitvi prednostne pravice doseda-
njih delničarjev do vpisa novih delnic, vse v
predloženem besedilu.

7. Spremembe statuta.
Predlogi sklepov začasne uprave: skupš-

čina sprejme sklepe o:
– spremembi firme,

– razširitvi dejavnosti,
– drugih spremembah statuta, vse v

predloženem besedilu.
8. Sejnina za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skup-
ščina sprejme sejnino za člane nadzornega
sveta v predloženi višini.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta
in seznanitev s člani nadzornega sveta, iz-
voljenimi na svetu delavcev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:

– skupščina imenuje člane nadzornega
sveta,

– skupščina se seznani s člani nadzor-
nega sveta, izvoljenimi po svetu delavcev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščini imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
tajništvu začasne uprave na sedežu delniš-
ke družbe.

Udeleženci se prijavijo na tajništvu eno
uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Gradivo za skupščino je delničarjem, nji-
hovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na tajništvu začasne uprave na se-
dežu delniške družbe vsak delovni dan od
12. do 14. ure.

Če je ob napovedani uri skupščina ne-
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, ko bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Salonit Anhovo-Holding, d.d.,
začasna uprava

Ob-4048

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 7.3. točke statuta druž-
be Delo, časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem

skupščino družbe
Delo, d.d.,

ki bo v četrtek, 30. 7. 1998 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Tone Zdouc

za predsednika skupščine ter Nataša Jakiša
in Vesna Čamernik za preštevalki glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1997.
3. Uporaba dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 v

višini 122,209.870,74 SIT na dan 31. 12.
1997 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be Delo, d.d., Ljubljana, za leto 1998 se
imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.

Skupščine se lahko osebno ali pooblaš-
čencu udeležijo vsi delničarji. Pooblastilo
mora biti družbi predloženo v pisni obliki in
mora vsebovati ime, priimek in naslov poob-
lastitelja ter ime, priimek in naslov oziroma
sedež pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnov-
nega kapitala, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne ob 16. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Delo, d.d.,
direktor

Ob-4049

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 9.3. in 9.4. točke statuta
družbe Slovenske novice časopisno založ-
niško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicujem

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,

ki bo v petek 31. 7. 1998 ob 11. uri v
mali dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Marjan Raz-

tresen za predsednika skupščine ter Suza-
na Sever in Nataša Jakiša za preštevalki
glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997.

3. Uporaba in razdelitev dobička in ne-
razporejenega dobička iz leta 1996.

Predlog sklepa: čisti dobiček na dan 31.
12. 1997 v znesku 75,398.347,95 SIT os-
tane nerazporejen.

4. Imenovanja revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be Slovenske novice, d.d., Ljubljana, za le-
to 1998, se imenuje revizorska hiša Coo-
pers & Lybrand iz Ljubljane.

5. Izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe se izvolijo:

– Mirko Kunšič, Marko Pečauer, Meta
Dobnikar, Jože Splichal, Ivo Oman.

Skupščine se lahko osebno ali po poob-
laščencu udeležijo vsi delničarji. Pooblasti-
lo mora biti družbi predloženo v pisni obliki
in mora vsebovati ime, priimek in naslov
pooblastitelja ter ime, priimek in naslov ozi-
roma sedež pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Slovenske novice, d.d.
direktor

Ob-4051

Na podlagi 40. člena statuta Nama, d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje

3. redno sejo skupščine
Nama, Trgovsko podjetje, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 30. julija 1998 ob

13. uri na sedežu družbe Nama, Trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, v
sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave: skupščina druž-
be izvoli predsednika in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z novimi člani
nadzornega sveta Nama, d.d., Ljubljana, iz-
voljenimi s strani sveta delavcev.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme poročilo
uprave in mnenje nadzornega sveta o po-
slovanju družbe ter revidirane finančne izka-
ze za leto 1997 in mnenjem revizorja.
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4. Predlog porabe dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina družbe sprejme po pred-
logu uprave in s soglasjem nadzornega sve-
ta sklep, da ostane dobiček družbe, izka-
zan za leto 1997 v višini 16,161.000 SIT,
nerazporejen.

5. Predlog za imenovanje revizorja druž-
be Nama, d.d., Ljubljana za leto 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja za leto 1998 se imenuje
pooblaščeno revizorsko družbo Deloitte &
Touche, d.o.o.

6. Reorganizacija holdinškega sistema
Nama v enovito delniško družbo Nama Ljub-
ljana.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina potrjuje pripojitveno pogodbo
družb Nama veleblagovnica Ljubljana,
d.o.o., Nama Ruski car, d.o.o., Nama Škof-
ja Loka, d.o.o., Nama Kočevje, d.o.o., Na-
ma Velenje, d.o.o., Nama Slovenj Gradec,
d.o.o., Nama Ravne na Koroškem, d.o.o.,
Nama Blagovni center Ljubljana, d.o.o. k
družbi Nama d.d., Ljubljana in pooblašča
upravo, da v skladu s 528. členom ZGD
sklene pripojitveno pogodbo na dan 1. 10.
1998 tako, da je vrednost naložb v poslov-
nih knjigah Nama, d.d., Ljubljana in vred-
nost pripojenih sredstev, zmanjšanih za pri-
pojene obveznosti, enaka.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.

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 v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave delniške družbe Nama, d.d., Ljublja-
na, Tomšičeva 1, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se na podlagi 41. člena statuta Nama, d.d.,
Ljubljana prijavijo tako, da njihova prijavnica
prispe na sedež družbe Nama, Trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, do vključno 27. 7.
1998.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja zaradi vzpostavitve evidence in mo-
rebitnega prevzema glasovnic. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s
potrdilom o lastništvu delnic, osebnim do-
kumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti

zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nama, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-4052

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in 7.5.3. točke sta-
tuta družbe IBL Sistemi, d.d., Ljubljana, Že-
lezna cesta 18, uprava družbe sklicuje

10. skupščino družbe IBL Sistemi, d.d.,
Ljubljana,

ki bo v četrtek, 30. 7. 1998, ob 15. uri
na sedežu družbe Ljubljana, Železna cesta
18.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Potrditev zapisnika zadnje skupščine.
3. Potrditev letnega poročila za leto

1997.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-

ka.
5. Razrešitev dosedanjih in izvolitev no-

vih članov nadzornega sveta z dveletnim
mandatom.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: uprava družbe in nad-

zorni svet na podlagi sklepov 15. seje nad-
zornega sveta predlagata skupščini nasled-
nje sklepe:

Sklep k 1. točki:
– za predsednika skupščine se imenuje

Ivo Garič, za preštevalca glasov Lilijana Ka-
stelic in Andrej Špolar,

– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje predlagani notar.

Sklep k 2. točki: potrdi se zapisnik zad-
nje skupščine.

Sklep k 3. točki:
– potrdi se letno poročilo za leto 1997,
– potrdi se izkaz uspeha za leto 1997,
– potrdi se izkaz stanja 31. 12. 1997.
Sklep k 4. točki: skupščina potrdi razpo-

reditev dobička poslovnega leta 1997 v vi-
šini 5,058.589,64, in sicer:

– ostane nerazporejeno: 5,058.589,64.
Dobiček po razporeditvi:
– nerazporejen čisti dobiček iz preteklih

let – 443,809.608,12,
– revalorizacija nerazporejenega dobič-

ka – 303,625.630,50.
Skupaj nerazporejen dobiček –

747,435.238,60 SIT.

Sklep k 5. točki:
– zaradi poteka mandata skupščina raz-

reši dosedanje člane nadzornega sveta:
Franca Cundra, Antona Kordiša, Jožeta Vaš-
la in Bojana Arriglerja,

– skupščina izvoli nove člane nadzorne-
ga sveta z dveletnim mandatom:

– za zastopanje interesa delničarjev:
Matjaža Kolenca, Lojzeta Zupančiča in Eda
Godeša;

– za predstavnike delavcev: Andreja
Špolarja in Branimira Blažuna.

Sklep k 6. točki: skupščina imenuje
za revizorja Revizijsko družbo P & S Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za 10. skupščino s predlogi

sklepov so na vpogled v tajništvu družbe,
Ljubljana, Železna cesta 18, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, do vključno 27. 6.
1998.

Morebitne nasprotne predloge skle-
pov delničarji lahko pošljejo upravi v pisni
obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaš-
čenci.

Pooblaščenci morajo imeti pooblasti-
lo pooblaščenca.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina družbe ob sklicanem

času ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
isti dan od 15.30. V primeru ponovnega
sklica bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
IBL Sistemi, d.d.

predsednik uprave

Št. 1089 Ob-4053

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 25. točke statuta delniš-
ke družbe Elmont Bled, d.d., Bled, sklicu-
jem

2. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d., Bled,

ki bo v ponedeljek, 3. avgusta 1998 ob
13. uri, v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega predseds-
tva.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Kersnik Ladislav.

Preštevalca glasov: Golja Neda, Humer-
ca Gregor.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997.
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Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep: sprejme
se predlagano letno poročilo za leto 1997.

3. Razporeditev čistega dobička leta
1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep: dobiček
poslovnih let 1995, 1996 in 1997 ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja družbe za poslovno leto 1998
se imenuje revizijska družba Constantia,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do 10.
ure, na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri in v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 7. 1998.

Vse delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne družbe, vljudno prosimo, da svojo ude-
ležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe, in sicer najkasneje tri dni pred pri-
četkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.

Vljudno vabljeni!
Elmont Bled, d.d.

uprava

Št. 90081 Ob-4054

Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe Era, Trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Era, d.d., Velenje,

ki bo v četrtek, 30. julija 1998 ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg
1, Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe Era, d.d., za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe Era, d.d., za leto 1997, sku-
paj z revizorskim poročilom po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o delitvi čistega do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček za leto
1997 se razporedi po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe statuta družbe v
naslednjem besedilu:

1. Za točko 4.19. statuta se doda nova
točka 4.20. ki glasi:

Uprava družbe je pooblaščena, da lahko
v petih letih po vpisu te spremembe statuta
v sodni register poveča osnovni kapital za
50% osnovnega kapitala z izdajo novih del-
nic za naslednje namene:

– zamenjava delnic ciljnih družb,
– zbiranje oziroma pridobivanje svežega

kapitala.
Ob povečanju osnovnega kapitala iz

predhodnega odstavka te točke so iz-
ključene prednostne pravice delničarjev do
nakupa novih delnic.

Za vsak vpis in plačilo delnic mora dobiti
uprava predhodno soglasje nadzornega sve-
ta glede števila delnic, razreda delnic in
cene delnic, pri menjalnem razmerju pa je
potrebno še soglasje glavnih institucional-
nih lastnikov.

2. V točki 8.5. statuta se doda nov
odstavek, ki glasi:

Delničarji morajo biti vpisani v delniški
knjigi najkasneje deset dni pred skupščino,
sicer na skupščini ne morejo uresničevati
glasovalne pravice.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor druž-

be po predlogu nadzornega sveta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi, 10 dni pred zaseda-
njem skupščine, tj. na dan 20. julija 1998.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, za-
stopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Era, d.d., v
Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Na skupščini se odlo-
ča o objavljenih predlogih sklepov po posa-
meznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 9. ure dalje. Udele-
žence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine. Če skupščina
ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 11. uri, v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Era, d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-4055

Na podlagi določil C3 statuta družbe skli-
cujem

3. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,

ki bo v petek, 31. 7. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Vrtoj-
benska 48, in predlagam naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli predlaganega pred-
sednika skupščine, preštevalce glasov, za-
pisnikarja ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997, z mnenjem revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poslovno poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1997, v predlaga-
nem besedilu, skupaj z mnenjem revizorja
in mnenjem nadzornega sveta.

4. Odločanje o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se predlagano pokrivanje iz-
gube, z mnenjem nadzornega sveta.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 29. 6. 1998 / Stran 4843

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za le-
to 1998 imenuje revizijska družba Podbor-
šek – Revizijska družba, k.d., Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Šempe-
tru, Vrtojbenska 48, vsak delovni dan med
12. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji, se bo-
do delničarjem, zakonitim zastopnikom ozi-
roma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Agrogorica, d.d.

direktor

Št. 001965 Ob-4056
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjet-

je Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, Ljubljana, vabi delničarje na sejo

skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana.

Uprava sklicuje skupščino dne 29. 7.
1998 ob 12. uri, v prostorih poslovne stav-
be Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a (ma-
la sejna soba v 1. nadstropju).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupš-
čine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov

na skupščini družbe se na predlog uprave
nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago,
roj. 16. 1. 1948 v Celju, stanujoč v Škofji
Loki, Podlubnik 260, Mihelčič Alenka, roj.
18. 7. 1969 v Kranju, stanujoča v Kranju,
Zoisova 13.

Obrazložitev: za uspešno vodenje skupš-
čine je potrebno izvoliti delovne organe, ki
pa na vsebinsko odločanje nimajo vpliva.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

Obrazložitev: ugotovitev sklepčnosti
skupščine je ugotovitvenega značaja na
podlagi štetja glasov.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

letnem poročilu za leto 1997, s poslovno
usmeritvijo družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za leto 1997, s poslovno usme-
ritvijo družbe v letu 1998, v predloženem
besedilu.

Obrazložitev: skupščina delničarjev se
mora seznaniti s poslovanjem in s poslovno
usmeritvijo družbe.

6. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o upo-
rabi dobička za leto 1997 v predloženem
besedilu.

Obrazložitev: predlagani sklep izhaja iz
rezultata poslovanja v letu 1997.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje revizijska hiša, ki jo je predlagal
nadzorni svet.

Obrazložitev: skladno z zakonodajo je za
sprejem poslovnega poročila potrebno
predhodno revizorsko poročilo. Imenovanje
revizorja je v pristojnosti skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo v Klirinško depotni druž-
bi in ki pisno prijavo osebno ali s priporoče-
no pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v sobi št. 111, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda ali predloge glede dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gradis, gradbeno podjetje, d.d.
predsednik uprave

Št. 33/98 Ob-4057
Na podlagi 9.2. in 9.3. točke statuta

delniške družbe v zvezi z 283. členom za-
kona o gospodarskih družbah sklicuje upra-
va družbe

2. skupščino
delniške družbe Jelovica, d.d.,

Kidričeva 58, Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 30. 7. 1998 ob 12. uri, v

veliki predavalnici Osnovne šole Peter Kav-
čič, Šolska ulica 1, Škofja Loka (OŠ za
Namo).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, izvolitev organov skupščine in potrdi-
tev notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom.

3. Dopolnitev statuta družbe Jelovica, d.d.
4. Imenovanje revizorja.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in

izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: izvolijo se organi skupš-

čine po predlogu uprave in potrdi se notar-
ka Erika Braniselj iz Škofje Loke.

Sklep k 2. točki: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom.

Sklep k 3. točki: statut družbe Jelovica,
d.d., se dopolni tako, da se v 7.3. točki za
prvim stavkom dodata drugi in tretji stavek, ki
glasita: “Uprava veljavno odloča, če so bili
vsi njeni člani pravilno in pravočasno vabljeni
in če je na seji prisotnih večina vseh članov
uprave. Uprava sprejema sklepe z večino na
seji prisotnih članov uprave, pri čemer je v
primeru neodločenega izida glasovanja od-
ločilen glas predsednika uprave.”

Sklep k 4. točki: za revizorja za leto 1998
se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.

Sklep k 5. točki: razreši se član nad-
zornega sveta Ciril Dragonja, dipl. ek.
Namesto razrešenega člana nadornega sve-
ta se izvoli novi član nadzornega sveta po
predlogu uprave.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec, vsak delovnik od
12. do 14. ure.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pismeno in z obrazložitvijo v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na naslov družbe
s pripisom “nasprotni predlog za skupščino”.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-
čini imajo delničarji oziroma pooblaščenci del-
ničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana in ki
najmanj 10 dni pred skupščino deponirajo
potrdila o lastništvu na naslovu družbe pri Sa-
bini Malovrh Maretič in ki najmanj 3 dni pred
skupščino prijavijo svojo udeležbo na naslov
družbe s pripisom “udeležba za skupščino”.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo ter svoj prihod na skupščino potrdijo
30 minut pred začetkom skupščine pri vho-
du v prostor, kjer bo skupščina.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov delničarjev morajo biti pisna.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno, z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob prihodu.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V pri-
meru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Jelovica, d.d.
uprava

predsednik

Ob-4062
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta druž-
be Obrtnik Škofja Loka, d.d. sklicujem
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3. sejo skupščine
 družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d.,
ki bo v sredo 29. julija 1998 ob 13.30

na sedežu družbe, Blaževa ulica 3, Škofja
Loka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega predsed-
stva.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Pokorn Rado, za zapisni-
karja Rozman Karmen in za preštevalca gla-
sov Stanonik Tatjana. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Braniselj Erika.

2. Poročilo o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

poročilo za leto 1997 skupaj z mnenjem
pooblaščenega revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Sklep o kritju izgube.
Predloga sklepov:
a) na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se izguba iz pre-
teklih let v višini 22,198.672,75 SIT z reva-
lorizacijo te izgube v višini 2,849.365,57
SIT v skupnem znesku 25,048.038,32 SIT
pokrije iz revalorizacijskega popravka rezerv
v višini 2,258.583,07 SIT in iz revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala
22,789.221,32 SIT.

b) na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se izguba teko-
čega leta v višini 15,853.013,91 SIT pokri-
je iz revalorizacijskega popravka rezerv v
višini 1,429.501,63 SIT in iz revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala v višini
14,423.746,21 SIT.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za izvedbo revizije v letu 1998.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za izvedbo revizije v letu 1998
imenuje pooblaščena revizijska družba LM
Veritas, d.o.o., Ljubljana.

5. Poročilo o izvajanju sanacije s predlo-
gom prenove družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme poročilo o sanaciji s predlogom
prenove družbe.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od dneva objave sklica
do pričetka skupščine.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predlo-
ge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne bo 14.30 v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Obrtnik, d.d., Škofja Loka
direktor

Ob-4063
Na podlagi določila 6.5. točke statuta

delniške družbe LIP lesna industrija Bled,
začasna uprava družbe LIP lesna industrija
Bled, Ljubljanska 32 vabi delničarje na

3. zasedanje
skupščine družbe,

ki bo v sredo, 9. septembra 1998 s pri-
četkom ob 12. uri v prostorih predavalnice
LIP Bled, na Bledu – Ljubljanska cesta št.
27.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: začasna uprava odpre

skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna in da lahko zaseda ter obvesti
skupščino, da zasedanju prisostvuje povab-
ljeni notar.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: začasna uprava predla-

ga, da se za predsednika izvoli Bojan Pe-
čenko, za člane verifikacijske komisije pa
Magda Cvenkelj, Sonja Zupan in Mateja Sta-
ničRudolf.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o revidiranem

letnem poročilu LIP Bled, d.d., za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997.

5. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1997.

Predlog sklepa: začasna uprava in nad-
zorni svet predlagata, da se celotna izguba
iz leta 1997 v višini 35,400.000 SIT pokri-
je, in sicer: v breme rezerv v višini
21,240.000 SIT ter v breme revalorizacij-
skega popravka rezerv v višini 14,160.000
SIT.

6. Obravnava in sprejem predloga o ob-
likovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: začasna uprava in nad-
zorni svet predlagata, da se oblikuje sklad
lastnih delnic LIP Bled, d.d. v višini
100,000.000 SIT, in sicer:

– v breme prostih rezerv oblikovanih nad
zakonskimi v višini 63,000.000 SIT in

– v breme revalorizacijskega popravka
prostih rezerv v višini 37,000.000 SIT za
namene iz 240. člena ZGD.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za poslovno leto 1998 skupšči-
na imenuje družbo Coopers & Lybrand.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo pri LIP Bled na dan 1.
septembra 1998. Pooblastilo mora biti pi-
sno in deponirano na sedežu družbe vsaj
10 dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima vsak delničar ali njegov poob-
laščenec, ki pisno prijavo dostavi družbi
osebno ali s priporočeno pošto najkasneje
3 dni pred sejo torej, vključno do 7. sep-
tembra 1998 na naslov LIP Bled, d.d., Ljub-
ljanska 32, 4260 Bled, z oznako “za skupš-
čino”.

Predavalnica bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja. Delničarje oziroma
pooblaščence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti udeležencev in prevze-
ma glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem

skupščine in pravočasno zasedejo mesta v
predavalnici.

Predstavnik pravne osebe mora predlo-
žiti izpisek iz registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, fizična oseba pa verodostojen
osebni dokument.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošnem sek-
torju na sedežu družbe LIP Bled, d.d. na
Bledu, Ljubljanska 32, vsak delovni dan pri
Jelki Kunej od 10. do 12. ure.

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 splošnem sektor-
ju delniške družbe.

Začasna uprava in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališ-
ča in bosta o eventualnih spreminjevalnih
predlogih obvestila delničarje najpozneje 12
dni po objavi sklica skupščine.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala. Če skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim
redom istega dne pol ure po prvem sklicu
na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

LIP Bled, d.d.,
predsednik začasne uprave

Ob-4064
Nadzorni svet družbe Pionir Keramika

Novo mesto, d.d., Klemenčičeva 15, Novo
mesto na podlagi določil 16. in 33. člena
statuta in sklepov svoje seje z dne 19. 6.
1998 sklicuje

9. zasedanje skupščine
delničarjev družbe Pionir Keramika
Novo mesto, d.d., Klemenčičeva 15,

Novo mesto,
ki bo dne 4. 8. 1998 ob 12. uri v novih

prostorih uprave na Podbevškovi 18 v No-
vem mestu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti,
2. Izvolitev predsednika skupščine,
3. Izvolitev notarja.
Predlog sklepa: za notarja se izvoli An-

drej Tiran, notar iz Novega mesta.
4. Obravnava spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog či-

stopisa statuta družbe, ki vsebuje spremem-
bo 2. člena druge alinee in se nanaša na
spremembo sedeža družbe.

Sprememba se glasi: sedež družbe je v
Novem mestu, Podbevškova ulica 18.

5. Obravnava letnih računovodskih izka-
zov in poročila uprave o poslovanju družbe
v letu 1997.

Predlog sklepa: potrdijo se računovod-
ski izkazi in poročilo uprave o poslovanju
družbe v letu 1997.

6. Obravnava revizijskega poročila o let-
nih računovodskih izkazih za leto 1997.

Predlog sklepa: potrdi se revizijsko po-
ročilo delničarjem o računovodskih izkazih
družbe za leto 1997, ki ga je izdelala poob-
laščena družba za revidiranje Dinamic,
d.o.o.

7. Obravnava predlogov nadzornega sve-
ta družbe za nadaljnje poslovanje družbe.
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Predlog sklepov: potrdijo se predlogi
sklepov nadzornega sveta družbe, ki teme-
ljijo na 4. točki revizorskega mnenja in
opombi št. 19 revizorskega poročila.

8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino in priloge

k predlaganim sklepom je na razpolago
vsem delničarjem vsak dan med 9. in 13.
uro v tajništvu družbe, Podbevškova 18, No-
vo mesto.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki najmanj
15 dni pred sejo skupščine dostavijo direk-
torju družbe izjavo, da bodo sodelovali na
skupščini.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 15% zastopanega kapitala.

Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovlje-
na sklepčnost, bo ponovno zasedanje dne
5. 8. 1998 ob 12. uri v istih prostorih.

Vse vabljene delničarje prosimo, da pri-
dejo na sejo skupščine vsaj pol ure pred
zasedanjem skupščine zaradi razdelitve gla-
sovnic in pregleda pooblastil.

Pionir Keramika Novo mesto, d.d.,
nadzorni svet

Št. 206323 Ob-4065
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške

družbe Intertrade ITS d.d., informacijske in
računalniške storitve, iz Ljubljane, Kolod-
vorska 9, in skladno z določbami zakona o
gospodarskih družbah začasna uprava druž-
be sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Intertrade ITS d.d.
ki bo dne 30. julija 1998 ob 12. uri v

prostorih hotela Austrotel v Ljubljani, Miklo-
šičeva 9, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje njenih delovnih
organov.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se:

– za predsednika skupščine imenuje Go-
razd Strobl,

– za preštevalca glasov imenujeta Tomaž
Mavrič in Edvard Rajgl.

Zasedanju bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Obravnava in sprejem Poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v besedilu kot ga
je predlagala začasna uprava.

3. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja družbe.

4. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poslovanju v letih od 1993 do 1996.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poslovanju v
letih od 1993 do 1996.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorske hiše.

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagano poslov-

no poročilo za leto 1997, skupaj z mne-

njem revizijske hiše P & S Revizija d.o.o. in
mnenjem nadzornega sveta.

6. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička, doseženega v obdobju poslovnih
let od 1993 do 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

– da se čisti dobiček iz poslovnih let
1993, 1994, 1995 in 1996 v revalorizirani
višini 120,295.697,50 SIT na dan 31. 12.
1997 v celoti razporedi za dividende,

– da se čisti dobiček iz poslovnega le-
ta 1997 v višini 72,218.269 SIT razporedi:

– za dividende 59,704.302,50 SIT,
– na nerazporejeni dobiček

12,513.966,50 SIT,
– da je do dividende v bruto znesku

120 SIT upravičen delničar, ki je kot lastnik
delnice vpisan v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 27. julija 1998,

– da se bodo dividende začele izplače-
vati najpozneje 31. avgusta 1998.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina imenuje za re-
vidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 1998 revizijsko hišo P & S
Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepov:
– na predlog začasne uprave se del re-

zerv v višini 150,000.000 SIT preoblikuje v
sklad lastnih delnic.

– Družba lahko s sredstvi sklada prido-
biva lastne delnice zaradi prisilnega umika
delnic ter nagrajevanja uprave in nadzorne-
ga sveta družbe.

– Družba kupije lastne delnice po ceni,
ki jo določi nadzorni svet in ne sme prese-
gati cene, oblikovane na organiziranem trgu
kapitala na dan plačila.

– Delnice, ki se podelijo upravi ali nad-
zornemu svetu iz naslova udeležbe v dobič-
ku, se prenesejo po vrednosti, ki ne sme
biti nižja od knjigovodske vrednosti delnic.

– Nadzorni svet določi način in posto-
pek nadzora nad uporabo sredstev sklada
lastnih delnic.

– Uprava je dolžna na skupščini poročati
o pridobivanju lastnih delnic.

9. Izvolitov članov nadzornega sveta in
seznanitev s članoma nadzornega sveta, ki
ju je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepov: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta za obdobje štirih let izvolijo: Bojan
Banfi, Matija Debelak, Rajko Rešek, Matjaž
Koželj.

– Skupščina se seznani z informacijo,
da sta na podlagi imenovanja s strani sveta
delavcev člana nadzornega sveta tudi: Dra-
go Kodele, Darko Vučko.

10. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina članom nadzornega sveta
določi sejnine v naslednji višini:

– predsedniku nadzornega sveta pripa-
da sejnina v bruto znesku 40.000 SIT,

– ostalim članom nadzornega sveta pri-
pada sejnina v bruto znesku 30.000 SIT,

– poleg tega pripada članom nadzorne-
ga sveta za udeležbo na seji tudi povračilo
potnih in drugih razumnih stroškov.

11. Vprašanja in pobude delničarjev
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Ko-
lodvorska 9, pri Gorazdu Stroblu, poslov-
nem sekretarju družbe, vsak delovnik od
10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge z obraz-

ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo za-
časni upravi v sedmih dneh od dneva obja-
ve tega sklica.

Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 27. julija 1998, ozi-
roma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, pod pogojem, da delničarji oseb-
no ali s priporočenim pismom vsaj tri dni
pred skupščino deponirajo pri poslovnem
sekretarju družbe ustrezno prijavo oziroma
pooblastilo.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemni pisarni po-
trdijo svojo prisotnost ter z osebno izkazni-
co ali z drugim ustreznim identifikacijskim
dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nih več kot 15 odstotkov glasov. Če skupš-
čina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnev-
nim redom naslednjega dne ob isti uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Intertrade-ITS d.d.

začasna uprava

Ob-4066
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ele-

ktro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor, Vetrinjska
ulica 2, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.
Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor
ki bo dne 5. 8. 1998 ob 13. v sejni

dvorani Elektro Maribor d.d. Maribor, Ve-
trinjska ulica 2, 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: Skup-

ščina 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
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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 iz let: 1993,1994,1995, 1996 in
1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja:

Ugotovi se izguba v letih:
1993 znaša: 2.521,880.000 SIT
1994 znaša: 4.659,172.000 SIT
1995 znaša: 4.391,824.000 SIT
1996 znaša: 3.525,864.000 SIT
1997 znaša: 3.598,190.000 SIT
Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996

in 1997 skupaj znaša 18.696,930.000 SIT
in se krije:

8.373,832.000 SIT iz rezerv,
7.363,710.000 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv,
2.959,388.000 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 je predlog sklepa začasne uprave:
sprejme se gospodarski načrt za leto 1998
v predloženem besedilu.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ
soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: Skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Vojko Pšenica,
2. Bogomir Mesner,
3. Anton Balažek,
4. Janko Špes.
Skupščino se seznani, da je svet delav-

cev izvolil v nadzorni svet naslednje pred-
stavnike delavcev:

1. Jože Antonič,
2. Stanislav Vojsk.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skup-

ščina sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 20 % od povpreč-
ne bruto plače na zaposlenega delavca elek-
trogospodarstvu in premogovništvu za čla-
ne in 30 % za predsednika nadzornega sve-
ta.

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., Parmova 53,1000 Ljubljana.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na

sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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, 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.
Elektro Maribor, d.d.

Začasna uprava

Ob-4067
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ele-

ktro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Vrunčeva 2a, Ce-
lje, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje

ki bo dne 5. 8. 1998 ob 9. uri v poslov-
nih prostorih v Elektro Celje d.d. Vrunčeva
2a Celje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednik: Vlado Verzegnassi,
– preštevalca glasov: Irena Jančič, Miro

Rogina.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar, An-

drej Škrk.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o de-
lu skupščine družbe,v predloženem besedi-
lu

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 začasne upra-
ve o poslovanju podjetja za leto 1996 v
predloženem 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 začasne upra-
ve o poslovanju podjetja za leto 1997 v
predloženem besedilu.

Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju iz-
gube iz let: 1993, 1994, 1995, in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: ugotovi se izguba v letih:

1993 znaša: 1.038.021.176,68 SIT
1994 znaša: 3.620.530.538,82 SIT
1995 znaša: 3.396.246.557,27 SIT
1996 znaša: 2.406.221.915,58 SIT
Izguba v letih 1993, 1994, 1995, 1996

skupaj znaša 10.461,020.188,35 SIT in
se krije:

– 5.566,072.151,03 SIT iz rezerv
– 4.894,948.037,32 SIT iz revaloriza-

cijskega popravka rezerv
6. Sprejem gospodarskega načrta za le-

to 1998.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta in soglasju strokovne službe
EGS je predlog sklepa začasne uprave:
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 izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Marko Vučina,
2. Miloš Pešec,
3. Mojca KertKos,
4. Irena DobravcTatalovič.
Skupščina razreši člane začasnega nad-

zornega sveta.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sej-
nino za člane nadzornega sveta v višini 20%
od povprečne bruto plače na zaposlenega
delavca v elektrogospodarstvu in premogov-
ništvu za člane in 30% za predsednika nad-
zornega 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 sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
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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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Elektro Celje, d.d.

direktor

Ob-4099
Na podlagi 14. člena statuta IMP SKIP,

d.d., Celovška 179 Ljubljana, uprava druž-
be sklicuje

3. skupščino
delničarjev IMP SKIP, d.d.,

ki bo v sredo dne 29. 7. 1998 ob 16. uri
v sejni sobi firme Start v Ljubljani, Jadranska
18, in predlaga naslednji dnevni red.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja po predlogu uprave.

2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo

za leto 1997 po predlogu uprave in na pod-
lagi mnenja nadzornega sveta in poročila
pooblaščenega revizorja.

3. Dokapitaliazcija družbe v okviru po-
stopka prisilne poravnave.

Predlog sklepa:
– skupščina sprejme sklep, da se os-

novni kapital družbe, ki je doslej znašal
109,312.000 SIT se poveča v obliki stvar-
nega vložka za znesek 38,569.000 SIT ta-
ko, da po novem osnovni kapital družbe
znaša 147,881.000 SIT, pod pogojem
pravnomočne potrjene prisilne poravnave,

– pri povečanju osnovnega kapitala se
izključi prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev do vpisa novih delnic,

– ta sklep je sprejet pod odložnim pogo-
jem, da bo predlagana prisilna poravnava
družbe izglasovane in pravnomočno potrje-
na.

4. Sprememba 3. člena statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da se zaradi spremembe osnovnega
kapitala družbe pod pogojem pravnomočne
potrjene prisilne poravnave spremeni tretji
člen statuta, ki po novem glasi:

– osnovni kapital družbe znaša
147,881.000 SIT in je razdeljen na
147.881 navadnih prosto prenosljivih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imentikom pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobič-
ka, pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Vse delnice so delnice enega razreda v smi-
slu 178. člena zakona o gospodarskih druž-
bah in se med seboj razlikujejo le glede na

omejitve, ki jih njihovim imetnikom določa
zakon.

Osnovni kapital je razdeljen na delnice
naslednjih oznak:

– 52.461 navadnih delnic z oznako A,
– 19.479 nvadnih delnic z oznako B,
– 7.475 navadnih delnic z oznako D,
– 29.897 navadnih delnic z oznako E,
– 38.589 navadnih delnic z oznako G.
Z dnem ko preneha veljavnost zakon-

skih omejitev za delnice vseh oznak se raz-
veljavi prejšni odstavek in celo poglavje “Pra-
vice in obveznosti imetnikov delnic na pod-
lagi določb ZLPP”. Vse delnice so v celoti
vplačane.

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sod-
ni register na njihovo zahtevo in stroške po-
slala delničarjem potrdila o vpisanih in vpla-
čanih delnicah.

Družba bo najkasneje ob vpisu preobli-
kovanja v sodni register odprla delniško knji-
go in vanjo vpisala vse imetnike delnic.

Prenos imenskih delnic je veljavno izvr-
šen z indosamentom in vpisom prenosa v
delniško knjigo, če ni z zakonskim oziroma
podzakonskim predpisom drugače določe-
no oziroma omogočeno.

5. Izbor revizijske hiše
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo po predlogu nadzornega sveta
za revizijo poslovanja za leto 1998.

Gradivo:
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu družbe Litostrojska 40, Ljub-
ljana od 29. 6. 1998 naprej vsak delovni
dan med 9. in 12. uro v tajništvu uprave.

Udeležba na skupščini:
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 1. 5. 1998 in nji-
hovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe tri
dni pred skupščino tj. najkasneje do 26. 7.
1998.

Prijavi mora biti priloženo potrdilo o last-
ništvu delnic, pooblaščenci pa morajo prilo-
žiti pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci za skupščino so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

IMP SKIP, d.d.,
uprava družbe

Ob-4103
Na podlagi 7.1 in 7.3 točke statuta del-

niške družbe Intertrade Ita, d.d., Ljubljana,
sklicujem

2. skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 31. 7. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe Intertrade Ita, d.d., Ljublja-
na, Tomšičeva 3, v kletni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine in dveh pre-
števalcev glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: objavljeni dnevni red se sprejme.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Imenuje se predsednik skupščine.
Imenujeta se preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Boris
Lepša.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1997 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

3. Obravnava predloga za pokrivanje iz-
gube za leto 1997.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagano pokrivanje izgube po stanju na
dan 31. 12. 1997 iz nerazporejenega do-
bička preteklih let.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 revizijsko družbo Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na voljo za vpogled na upravi
Intertrade Ita, d.d., vsak delovni dan od 13.
do 15. ure, od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Morebitne nasprotne predloge sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda lah-
ko delničarji sporočijo upravi družbe v pisni
obliki in obrazložene v sedmih dneh od dne-
va objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora za fizič-
ne osebe vsebovati ime in priimek pooblaš-
čenca in pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu in številu
glasov, firmo, sedež ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Člani nadzornega sveta in uprave se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

V vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno – z glasovnicami, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina), razen če zakon ali statut ne določi-
ta drugače.

Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne ob 15. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta uro pred uradnim začetkom. Udeležence
pozivamo, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v dvorani, v kateri bo skupščina, in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Vljudno vabljeni.
Intertrade Ita, d.d.

uprava

Ob-4059
Na podlagi 24. člena statuta začasna

uprava Podjetja storitvenih obrti Kovinar,
d.d., Kočevje, Reška c. 23, vabi delničarje
na
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1. sejo skupščine
Kovinar,d.d., Kočevje

Okrožno sodišče v Ljubljani je 21. 10.
1997 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Za-
časna uprava sklicuje skupščino dne 29. 7.
1998 ob 18. uri, v konferenčni sobi hotela
Valentin v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti. Začasna uprava odpre
skupščino in ugotovi ali je na skupščini za-
stopanih toliko glasovalnih delnic, da skupš-
čina lahko zaseda.

Uprava obvesti skupščino glede notarja,
ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.

5. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo o poteku lastninskega
preoblikovanja.

6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

7. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje od 1993 do 1996 ter sprejem po-
slovnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnimi rezultati za obdobje od 1993 do
1996 ter sprejme informacijo začasne upra-
ve o poslovanju v letu 1997.

8. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz let 1993, 1995, 1996, 1997 ter po-
krivanju izgube v letu 1994.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o razporeditvi dobička in pokrivanju
izgube v predloženem besedilu.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic.

10. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
razrešitvi članov začasnega nadzornega
sveta.

11. Volitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli-

ta predlagana člana nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z imenom člana nad-
zornega sveta s strani delavcev.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

imenuje revizorsko družbo Iteo Revizija,
d.o.o., za poslovno leto 1997 in 1998.

13. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

14. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je na
sedežu družbe v tajništvu na vpogled vsak
delovni dan pri Andreji Pezdirc, od 14. do
15.30.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, gle-
de katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kovinar Kočevje, d.d.
začasna uprava

Ob-4058
Kovinar trgovina, d.d., Kočevje, vabi na

4. sejo skupščine
ki bo v četrtek, 30. 7. 1998 ob 18. uri, v

konferenčni sobi hotela Valentin v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti. Predsednik odpre
skupščino in ugotovi ali je na skupščini za-
stopanih toliko glasovalnih delnic, da skupš-
čina lahko zaseda ter obvesti skupščino gle-
de notarja, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-

sti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnimi rezultati za leto 1997.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep o pokrivanju izgube.

7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

8. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

razrešitvi članov nadzornega sveta.
9. Volitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvede volitve

članov nadzornega sveta.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

imenuje revizorsko družbo Iteo Revizija,
d.o.o., za poslovno leto 1997.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

ustanovitvi sklada lastnih delnic.
12. Obravnava in določitev nagrad čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-

nom nadzornega sveta v predlagani višini.
13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je na
sedežu družbe v tajništvu na vpogled vsak
delovni dan pri Andreji Pezdirc, od 14. do
15.30.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kovinar Trgovina, d.d., Kočevje
uprava

Ob-4060
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Iteo, svetovalni institut, d.d., s sede-
žem Kotnikova 28, Ljubljana, začasna upra-
va sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Iteo, svetovalni

institut, d.d.,
ki bo v sredo, 16. 9. 1998 ob 12. uri, v

konferenčni dvorani Sava hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino d.d. in

ugotovi, da je sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se izvolijo delovni organi skupščine
v sestavi:

– predsednik: Izidor Furlan,
– verifikacijska komisija: Tatjana Ceglar,

Stanka Zajec, Maja Gregorič,
– na skupščini je prisoten notar Miro Ko-

šak.
3. Predstavitev dnevnega reda.
4. Seznanitev s poročilom o poteku last-

ninskega preoblikovanja podjetja z ugotovi-
tvami o vpisu in vplačilu delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja podjetja.

5. Ureditev odnosov z bivšimi družbeniki
Iteo, d.o.o.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o posameznih iz-
plačilih bivšim družbenikom Iteo, d.o.o., iz
naslova izplačila osnovnih vlog v družbi Iteo,
d.o.o., oziroma vzpostavitvi terjatev družbe
Iteo, d.d., do posameznih bivših družbeni-
kov Iteo, d.o.o., iz naslova preveč izplača-
nih plač, ugotovljenih z revizijsko odločbo
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, po predlaganem izračunu. S
tem je družba dokončno uredila odnose z
bivšimi družbeniki Iteo, d.o.o.

6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje od 1993 do 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se skupščina seznani s poslovnimi
rezultati v letih 1993, 1994, 1995 in 1996.

7. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička in pokrivanju izgube za obdobje
1993–1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se sprejme naslednja delitev do-
bička:

Ustvarjen dobiček za leto 1993 in reva-
loriziran do 31. 12. 1997 znaša
24,660.775,19 SIT.

Ustvarjena izguba v letu 1994 in revalo-
rizirana do 31. 12. 1997 znaša 25,876.309
SIT.

Ustvarjeni dobiček v letu 1993 se v ce-
loti nameni za kritje izgube ustvarjene v letu
1994.

Preostala izguba v višini 1,215.533,81
SIT se pokrije iz rezerv.

Ustvarjen dobiček za leto 1995 in reva-
loriziran do 31. 12. 1997 znaša
4,191.254,28 SIT.

Dobiček se v celoti izplača v obliki divi-
dend delničarjem (25,2568 SIT bruto na
delnico).

Ustvarjen dobiček za leto 1996 in reva-
loriziran do 31. 12. 1997 znaša 2,551.984
SIT.

Dobiček se v celoti izplača v obliki divi-
dend delničarjem (15,422291 SIT bruto na
delnico).

Družba bo izplačala dividende delničar-
jem najkasneje v 45 dneh po sprejemu skle-
pa o delitvi dobička, po stanju iz delniške
knjige, tretji dan pred sejo skupščine.

8. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-

ga sveta se ugotovi, da se je v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja de fac-
to oblikoval sklad lastnih delnic v višini
6,677.000 SIT, kar predstavlja 6677 del-
nic po nominalni vrednosti ene delnice v
višini 1.000 SIT oziroma 3,88% od vredno-
sti osnovnega kapitala. Delnice sklada se v
celoti namenijo za namene, določene v dru-
gi alinei prvega odstavka 240. člena zakona
o gospodarskih družbah. Nadzorni svet
sprejme pravila poslovanja s skladom last-
nih delnic.

9. Sprejem poročila o poslovanju druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in po mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se sprejme letno poročilo za leto
1997 v predlaganem besedilu.

10. Obravnava in sprejem sklepa o deli-
tvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta se sprejme naslednji sklep o delitvi
dobička za leto 1997:

Ustvarjeni dobiček v letu 1997 znaša
137,871.124 SIT. Dobiček ostane v celoti
nerazporejen.

11. Seznanitev s predlagano vizijo kapi-
talske reorganizacije družbe.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje predlagano vizijo kapitalske reorganizaci-
je družbe, ki jo predlaga začasna uprava.
Skupščina zadolži upravo za pripravo kon-
kretnih predlogov v smislu predlagane vizije.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se imenuje Start – revizij-
ska hiša, d.o.o., za revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

13. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razreši člane začasne-
ga nadzornega sveta v sestavi: Marko Sok,
Janez Bohorič, Franc Hudej.

Na predlog začasnega nadzornega sve-
ta se izvoli člane nadzornega sveta v na-
slednji sestavi: Metka Kandrič, mag. Janez
Zeni, Andrej Bleiweis.

14. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določijo sejnine v
višini tolarske protivrednosti 350 DEM za
predsednika in 280 DEM za člane, prera-
čunano po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno oddati pisno, najkasneje tri dni pred
dnevom seje skupščine, v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 12. 9. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe.

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
glasovalne lističe.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem dano na razpolago na vpogled v tajniš-
tvu Iteo, d.d., Kotnikova ulica 28, Ljubljana,
4. nadstropje, soba 433, od 26. 6. 1998
do 16. 9. 1998, in sicer vsak delovnik od
9. do 12. ure.

Delničarji naj morebitne nasprotne pred-
loge k posameznih točkam dnevnega reda
pisno sporočijo začasni upravi družbe v sed-
mih dneh po objavi sklica.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 13. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Iteo, d.d.
začasna uprava

Ob-4061
Na podlagi 43. člena statuta družbe SAP

Ljubljana, Turbus, avtobusni promet in turi-
zem, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje

3. skupščino družbe
SAP Ljubljana, Turbus, avtobusni
promet in turizem, d.d., Ljubljana,

Središka ulica 4,
ki bo 6. 8. 1998 ob 13. uri, v poslovnih

prostorih Avtonabave, d.d., Ljubljana, Zvez-
na ulica 2a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščine se izvoli Branka Neffat in za pre-
števalki glasov Danica Bošnjak in Ivanka Ša-
far.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

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 nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzorne-
ga sveta v višini 25.000 SIT neto za člana in
30.000 SIT neto za predsednika.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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-



Stran 4850 / Št. 47 / 29. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
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 zastopniki 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.
SAP – Ljubljana Turbus, d.d.

direktor

Št. 633/98 Ob-4068
Uprava delniške družbe Kristal Maribor,

d.d., s sedežem Stritarjeva ulica 24, Mari-
bor, objavlja

predlog za razširitev dnevnega reda II.
seje skupščine

delniške družbe Kristal Maribor, d.d,
sklicane za torek, 14. julija 1998, v sejni

sobi podjetja Mariborski vodovod, Jadran-
ska c. 24, Maribor, s pričetkom ob 10. uri.

Na predlog Kapitalskega sklada pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja iz Ljub-
ljane, Dunajska 56, katerega delež presega
dvajsetino osnvonega kapitala družbe se
predlagani dnevni red dopolni z dodatnima
točkama dnevnega kot sledi:

4. a) Odpoklic vseh čalnov nadzornega
sveta pred iztekom mandata

Predlog sklepa: na predlog delničarja
Kapitalski sklad, d.d., Ljubljana, se odpokli-
čejo vsi člani nadzornega sveta.

4. b) Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog delničarja

Kapitalski sklad, d.d., Ljubljana, se za člane
nadzornega sveta za mandatno obdobje šti-
rih let, izvolijo:

1. Dušan Burnik,
2. Irena Zajec,
3. Štefan Nemeš.

Kristal Maribor, d.d.,
uprava – glavni direktor

Ob-3871
Začasna uprava družbe Klasje, mlinsko

predelovalno podjetje Celje, d.d., Pre-
šernova 23, Celje, v skladu z 288. členom
zakona o gospodarskih družbah objavlja

nasprotne predloge,

ki jih je zoper predlagane sklepe zača-
sne uprave in začasnega nadzornega sveta
za 1. sejo skupščine delniške družbe Klasje
Celje, d.d. pismeno posredoval Žarko Mrov-
lje iz Celja, Vegova 30.

Vsebina nasprotnih predlogov in stališča
začasne uprave na protipredloge

1. Nasprotni predlog sklepa k 4. točki
dnevnega reda:

Skupščina ne sprejme letnega poročila
o poslovanju v letu 1997.

Stališče začasne uprave glede protipred-
loga: s protipredlogom se uprava ne strinja.

2. Nasprotni predlog k 5. točki dnevne-
ga reda:

Nerazporejeni dobiček od leta 1993–
1997 v revaloriziranem znesku
47,066.891,71 SIT se nameni za pokriva-
nje izgube iz preteklih let, katere revalorizi-
rana vrednost znaša 249,795.174,13 SIT.

Preostanek nekrite izgube iz preteklih
let v znesku 202,728.282,60 SIT se pokri-
je v breme rezerv družbe.

Stališče začasne uprave glede protipred-
loga: s protipredlogom se uprava ne strinja.

3. Nasprotni predlog k 6. točki dnevne-
ga reda:

Skupščina ne sprejme predlaganega ob-
likovanja sklada lastnih delnic.

Stališče začasne uprave glede protipred-
loga: s protipredlogom se uprava ne strinja.

4. Nasprotni predlog k 10. točki dnev-
nega reda:

Skupščina imenuje revizijsko družbo
Abeceda, d.o.o., Trstenjakova ulica 3, Ptuj
za revizorja poslovanja za leto 1998.

Stališče začasne uprave glede protipred-
loga: s protipredlogom se uprava ne strinja.

Klasje Celje, d.d.

Razne objave

Št. 492/98 Ob-4093
Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,

Strma ulica 8, Maribor, v skladu s sklepom
nadzornega sveta družbe ponovno objavlja

zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin

Predmet prodaje: poslovna zgradba,
stavbno zemljišče z zunanjo ureditvijo, na
Tržaški cesti 13 v Mariboru.

Zemljiškoknjižni podatki: številka vložka
58, k. o. Ob železnici, parcelna številka
829/2, 829/3 in 829/4.

Poslovne zgradbe imajo 2109 m2 neto
površine, od tega predstavljajo:

– poslovno proizvodni prostori 1576 m2,
– garaže 314 m2,
– nadstrešnica 219 m2.
Zunanja ureditev poslovnih zgradb ob-

sega:
– asfaltne površine 1515 m2,
– kanalizacijsko omrežje,
– zunanjo kabelsko razsvetljavo,
– zelenice 600 m2.
Ocenjena prometna vrednost poslovnih

zgradb z zunanjo ureditvijo je 248,477.700
SIT.

Za navedene nepremičnine je možna
prodaja po delih oziroma posameznih pro-
storih v objektu.

Pri oddaji ponudbe lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra Republike Slo-
venije, oziroma potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo nameravajo opravljati.

Vse stroške prodaje nepremičnin in pre-
nosa pravic na kupca, davke, takse in dru-
go, plača kupec.

Pravočasno prispele ponudbe bo oceni-
la komisija.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in ugodnejše plačilne
pogoje.

Vse nepremičnine so naprodaj po siste-
mu videno – kupljeno.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri in plačati
kupnino v pogodbeno določenih rokih.

Komisija bo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika odločila v roku 10 dni po poteku
roka za oddajo ponudb.

Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano v skladu z razpisom,

morajo ponudniki oddati v tajništvu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8, Maribor, najpozneje v roku 30 dni
po objavi razpisa.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi pri-
poročeno po pošti, vendar morajo na sedež
podjetja prispeti najkasneje do izteka roka
za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin”.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
lahko posamezni ponudniki dobijo vsak de-
lovni dan med 8. in 9. uro, pri Zlatiborju
Krajnčiču, inž. (tel. 062/23-696), ali Slavku
Bunderlu, dipl. inž. (tel. 062/225-351), na
sedežu podjetja v Strmi ulici 8 v Mariboru.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 462-40/96 Ob-4094
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in sklepa Občinskega sveta občine Grosup-
lje z dne 25. 2. 1998

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč v k. o. Stranska vas
1. Predmet ponovne javne dražbe je pro-

daja nezazidanih stavbnih zemljišč na ob-
močju predvidenega zazidalnega načrta:
“Gospodarska cona sever” (v pripravi), za
gradnjo poslovnih objektov, in sicer v k. o.
Stranska vas:

– parc. št. 882/1, travnik v izmeri
2851 m2,

– parc. št. 882/4, travnik v izmeri
6075 m2,

– parc. št. 922/15, travnik v izmeri
702 m2,

vse v skupni izmeri 9628 m2.
2. Izklicna cena vseh nepremičnin je

38,318.078,60 SIT.
3. Osnovni pogoji:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se iz-
kažejo s potrdilom o državljanstvu Republi-
ke Slovenije.

– Zastopniki fizičnih oseb morajo na jav-
ni dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zako-
niti zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.
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– Dražitelji morajo pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, s pripisom za dražbo
– GCS, v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS in v istem roku oddati pisno prijavo
v zapečateni kuverti z oznako “za javno draž-
bo – GCS”. V pisni prijavi se navedejo na-
tančni podatki ponudnika in kopija vplačila
varščine.

– Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi
ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je od-
stopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

– Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo us-
peli, bomo varščino vrnili v petih dneh po
dražbi, brez obresti.

– Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

4. Drugi pogoji:
– V primeru večjega števila dražiteljev se

bo izklicna cena povečevala za 100.000
SIT. Vrstni red se določi po prispelih prija-
vah.

– Dražitelji so seznanjeni, da v izklicni
ceni nista zajeta odškodnina zaradi spre-
membe namembnosti zemljišč in komunalni
prispevek, ki ga mora plačati kupec pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

– Izbrani dražitelj se z nakupom zemljišč
zavezuje, da bo sofinanciral predvideni zazi-
dalni načrt “Gospodarska cona sever”, ki je
že v pripravi, in sicer v lastninskem deležu
zemljišč (ca. 550.000 SIT).

– Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda nepremičnin nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
treh dneh po javni dražbi brez obresti.

– Prodajalec si v primeru odprodaje ne-
premičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

– Zemljišča se prodajajo skupno in po
sistemu “videno – kupljeno”.

5. Javna dražba bo v torek, 14. 7. 1998
ob 10. uri, v prostorih Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba (I.
nadst.).

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 061/761-211.

Po predhodni najavi je mogoč tudi ogled
nepremičnin.

Občina Grosuplje

Ob-4150
Konzorcij lastnikov kompleksa Trnovelj-

ska cesta 2, Celje, obljavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje je:
1. Posovni prostor – tri pisarne v prvem

nadstropju upravne zgradbe – severni del v
izmeri 50,2 m2 s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem 62 m2 po izklicni ceni
5,841.683 SIT.

2. Poslovni prostor – tretja pisarna v pr-
vem nadstropju upravne stavbe – vzhodni
del v izmeri 19,8 m2 s pripadajočim funk-
cionalnim zemljiščem 24,5 m2 po izklicni
ceni 2,359.222 SIT.

3. Poslovni prostori – pisarni v prvem
nadstropju upravne stavbe – južni del v iz-
meri 52,8 m2 s pripadajčim funkcionalnim
zemljiščem 65 m2 po izklicni ceni
6,143.492 SIT.

4. Poslovni prostor – delavnica na za-
hodnem delu kompleksa v izmeri 45 m2 s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 53
m2 po izklicni ceni 3,050.363 SIT.

II. Javna dražba bo dne 3. julija 1998 ob
10. uri v prvem nadstropju poslovne stavbe
Trnovljska cesta 2, Celje – za prodajo.

III. Ostali pogoji dražbe.
Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-

ne in fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije. Predstavnik pravne osebe se
mora izkazati s pisnim pooblastilom ali over-
jenim izvodom izpisa iz sodnega registra,
fizična oseba pa z osebnim dokumentom,
pri čemer mora predložiti tudi potrdilo o
državljanstvu.

Najemniki poslovnih prostorov, ki so
predmet prodaje te dražbe, imajo predkup-
no pravico pod pogojem, da imajo do skla-
da za ravzoj obrti in podjetništva Celje po-
ravnane vse obveznosti.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Sklada za razvoj obrti in pod-
jetništva Celje, številka 50700-652-25498
pri Agenciji RS za plačilni promet, Podružni-
ca Celje, z navedbo: “plačilo varščine za
javno dražbo”.

Pred pričetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim nalogom za
prenos.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brezobrest-
no vrnili v 30 dneh po končani dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v osmih
dneh po končani dražbi. Celotno kupnino
mora kupec plačati v roku 15 dni po podpi-
su pogodbe.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
nine v določenem roku, se prodaja razvelja-
vi, plačano varščino pa bo zadržal konzorcij
lastnikov.

Prometni davek, druge dajatve in stroške
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

Informacije posreduje Mestna občina
Celje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

Konzorcij lastnikov kompleksa
Trnoveljska c. 2, Celje

Št. 37/98 Ob-4144
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) Objavlja inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0001 Dr. VIKTOR PUST, dipl. ing. arh.
A-0003 UROŠ BIRSA, dipl. ing. arh.
A-0007 MATJAŽ BERTONCELJ, dipl.

ing. arh.
A-0009 Dr. MATJAŽ DURJAVA, dipl. ing.

arh.

A-0011 BORIS ZULIANI, dipl. ing. arh.
A-0012 BORIS LORKOVIČ, dipl. ing. arh.
A-0013 mag. kraj. arh. ALENKA KOCU-

VAN – POLUTNIK,
dipl. ing. arh.

A-0015 Mag. JELKO VALENČAK, dipl.
ing. arh.

A-0016 ALEŠ UŠAJ, dipl. ing. arh.
A-0017 VLADIMIR KOZOROG, dipl. ing.

arh.
A-0018 DARKO WEINGERL, dipl. ing.

arh.
A-0019 JANEZ ŠTULAR, dipl. ing. arh.
A-0020 MATJAŽ MARTINŠEK, dipl. ing.

arh.
A-0021 BRIGITA PERNUŠ – GANTAR,

dipl. ing. arh.
A-0022 JAMAL NASHAWATI, dipl. ing.

arh.
A-0023 MOJCA BASAJ – KOS, dipl. ing.

arh.
A-0024 VLADISLAVA KLEMENČIČ, dipl.

ing. arh.
A-0025 SONJA BEŽEK – ZAJEC, dipl.

ing. arh.
A-0026 TATJANA ROBEK – ZOR, dipl.

ing. arh.
A-0028 JURIJ SADAR, dipl. ing. arh.
A-0029 TOMAŽ LAVRIČ, dipl. ing. arh.
A-0031 MATIJA SUHADOLC, dipl. ing.

arh.
A-0032 JOŽEF KOVAČ, dipl. ing. arh.
A-0033 FEDOR ANTON UMEK, dipl. ing.

arh.
A-0034 ALEKSANDER KOVAČ, dipl. ing.

arh.
A-0035 BOŠTJAN VUGA, dipl. ing. arh.
A-0036 JANEZ PRELOG, dipl. ing. arh.
A-0037 LIDIJA GLOGOVAC, dipl. ing.

arh.
A-0039 MACA PIBERNIK – POTOČNIK,

dipl. ing. arh.
A-0040 SANJA GODEC, dipl. ing. arh.
A-0041 MILAN PINEZIĆ, dipl. ing. arh.
A-0042 JANA PIPP, dipl. ing. arh.
A-0043 BARBARA PRETNAR, dipl. ing.

arh.
G-0001 Mag. GOJMIR ČERNE, dipl. ing.

gradb.
G-0002 FRANC AVŠIČ, dipl. ing. gradb.
G-0004 MIHA REMEC, dipl. ing. gradb.
G-0005 BOGDAN DRINOVEC, dipl. ing.

gradb.
G-0006 DUŠAN ZAJC, dipl. ing. gradb.
G-0007 BORIS PEČENKO, dipl. ing.

gradb.
G-0008 PETER KOREN, dipl. ing. gradb.
G-0009 BORIS STERGAR, dipl. ing.

gradb.
G-0010 Mag. VLADIMIR ŽABKAR, dipl.

ing. gradb.
G-0011 IVAN RAMŠAK, dipl. ing. gradb.
G-0012 GORAZD HUMAR, dipl. ing.

gradb.
G-0013 GORAZD PUST, dipl. ing. gradb.
G-0015 MIRAN DEBELJAK, dipl. ing.

gradb.
G-0016 ANTON TANKO, dipl. ing. gradb.
G-0017 DUŠAN RUSTJA, ing. gradb.
G-0018 MIROSLAV BUKVIČ, dipl. ing.

gradb.
G-0019 ALEŠ ARHAR, dipl. ing. gradb.
G-0020 DAMJANA VARŠEK, dipl. ing.

gradb.
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G-0021 ANDREJ BOGATAJ, dipl. ing.
gradb.

G-0022 MARKO ČREŠNIK, ing. gradb.
G-0023 Dr. PETER GAŠPERŠIČ, dipl.

ing. gradb.
G-0024 MARIJA TEKAVEC, dipl. ing.

gradb.
G-0025 DARKO ŽITKO, dipl. ing. gradb.
G-0026 ANTON FONDA, ing. gradb.
G-0027 JANČI FUREK, dipl. ing. gradb.
G-0028 UROŠ ŽVAN, dipl. ing. gradb.
G-0029 TOMAŽ BLAŽ, dipl. ing. gradb.
G-0030 ANDREJ GANTAR, ing. gradb.
G-0031 LJUBICA DALLA – VALLE, dipl.

ing. gradb.
G-0032 MATJAŽ – ANTON BRESKVAR,

dipl. ing. gradb.
G-0033 NIVES BRATUŽ – LOVŠIN, dipl.

ing. gradb.
G-0034 ALEŠ DAMJAN, dipl. ing. gradb.
G-0035 BORUT ZABRET, dipl. ing.

gradb.
G-0036 BOJAN BERLOT, dipl. ing.

gradb.
G-0037 MARKO VOGRIČ, ing. gradb.
G-0038 FRANC VILFAN, dipl. ing. gradb.
G-0039 ANDREJ TOMOV, dipl. ing.

gradb.
G-0040 MILENA BLAŽEKA, dipl. ing.

gradb.
G-0041 FRANC VEDERNJAK, dipl. ing.

gradb.
G-0042 PETER GALA, dipl. ing. gradb.
G-0044 HERMAN VERHOVŠEK, ing.

gradb.
G-0045 IVO BOJC, dipl. ing. gradb.
G-0046 SIMONA ZRIM, ing. gradb.
G-0047 FRANC BOKAL, ing. gradb.
G-0048 IZTOK TURK, dipl. ing. gradb.
G-0049 ALEKSANDER CVETKO, dipl.

ing. gradb.
G-0050 BORUT BOJC, dipl. ing. gradb.
G-0051 MILAN ČERKEZ, dipl. ing.

gradb.
G-0052 GIULIO BONIFACIO, dipl. ing.

gradb.
G-0053 VLADO VELTRUSKI, dipl. ing.

gradb.
G-0054 GORTAN DOBRILA, dipl. ing.

gradb.
S-0001 VLADIMIR JAMA, dipl. ing. strojn.
S-0002 ANDREJ POVŠIČ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0003 JOŽE VRHUNC, dipl. ing. strojn.
S-0004 FRANC HROVATIN, dipl. ing.

strojn.
S-0005 MIRT MARTELANC, dipl. ing.

strojn.
S-0006 FRANC RATAJC, dipl. ing. strojn.
S-0007 BOJAN FABČIČ, dipl. ing. strojn.
S-0009 NIKOLA OMERZEL, dipl. ing.

strojn.
S-0010 JOŽEF KOTAR, ing. strojn.
S-0011 JOŽE MALENŠEK, dipl. ing.

strojn.
S-0012 MILAN LEPETIČ, dipl. ing. strojn.
S-0013 BORUT OMAN, dipl. ing. strojn.
S-0014 MARJAN ROSTOHAR, dipl. ing.

strojn.
S-0016 DANIEL ŠTRUKELJ, ing. strojn.
S-0017 ANDREJ LEŠNJAK, dipl. ing.

strojn.
S-0018 JOŽE POTRPIN, dipl. ing. strojn.
S-0019 NIKOLA VUKMIROVIĆ, dipl. ing.

strojn.

S-0020 BOŽIDAR KERN, dipl. ing. strojn.
S-0021 GREGOR KENIG, dipl. ing. stro-

jn.
S-0022 ZVONKO ANTON HRASTAR,

dipl. ing. strojn.
S-0023 JURIJ ŠKORJANC, dipl. ing.

strojn.
S-0024 JOŽE SOVINC, dipl. ing. strojn.
S-0025 IGOR HORVAT, dipl. ing. strojn.
S-0026 ANTUN JURKOVIĆ, ing.str. stro-

jn.
S-0027 BORUT JURCA, dipl. ing. strojn.
S-0028 JURE JORDAN, ing.str. strojn.
S-0029 STOJAN MIHELJ, ing. strojn.
S-0030 ANTON HRIBAR, ing. strojn.
S-0031 ALBIN LUIN, dipl. ing. strojn.
S-0032 IVAN NOVAK, ing. strojn.
S-0033 SAMO ŠTRUKELJ, dipl. ing. stro-

jn.
S-0034 STANISLAV BOBNAR, ing. stro-

jn.
S-0035 MARJAN EBERLINC, dipl. ing.

strojn.
S-0036 JURE KREMŽAR, dipl. ing. stro-

jn.
S-0037 PAVEL ŽUNKO, ing. strojn.
S-0038 JANKO TOMC, dipl. ing. strojn.
S-0039 JANEZ PIKON, dipl. ing. strojn.
S-0040 MARJAN GREŠAK, ing. strojn.
S-0041 JOŽE KRANJC, dipl. ing. strojn.
S-0042 DRAGO AMBROŽ, ing. strojn.
S-0043 RUDOLF TRILER, dipl. ing. stro-

jn.
S-0044 ROBERT STRANIG, dipl. ing.

strojn.
S-0045 ANDREJ KREČA, dipl. ing. stro-

jn.
S-0046 SIMON KRELJ, dipl. ing. strojn.
S-0047 BRANKO VREČKO, dipl. ing.

strojn.
S-0048 NIKOLAJ SAMSA, ing. strojn.
S-0049 SAMO PIPAN, dipl. ing. strojn.
S-0050 VLADIMIR – ALBIN KURET, dipl.

ing. strojn.
S-0051 ROMAN GRILC, dipl. ing. strojn.
S-0052 LEOPOLD GOLJUF, ing. strojn.
S-0053 FRANC BRATUN, dipl. ing. stro-

jn.
E-0002 Mag. BORUT GLAVNIK, dipl. ing.

elektr.
E-0003 VIKTOR DRAŠLER, dipl. ing.

elektr.
E-0004 ANTON GRILJ, dipl. ing. elektr.
E-0005 Mag. ROMAN ŠMIDOVNIK, dipl.

ing. elektr.
E-0006 JANEZ ROŠ, ing. elektr.
E-0008 FRANC JUVAN, dipl. ing. elektr.
E-0009 JAKOB POTOČNIK, dipl. ing.

elektr.
E-0011 BORIS KOCJANČIČ, ing. elektr.
E-0014 IGOR KERN, dipl. ing. elektr.
E-0015 VOJKO KUHAR, dipl. ing. elektr.
E-0016 JANEZ MEZNARIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0017 IGOR KURENT, dipl. ing. elektr.
E-0018 FRANC VRTAČNIK, dipl. ing.

elektr.
E-0019 APOLONIJA NAGLIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0020 PAŠKO JURAS, ing. elektr.
E-0021 HUGO BOSIO, dipl. ing. elektr.
E-0022 TOMAŽ JEVŠNIKAR, dipl. ing.

elektr.
E-0023 JURIJ JERINA, dipl. ing. elektr.
E-0024 RADO PIRC, dipl. ing. elektr.

E-0025 JOŽEF PODPEČAN, ing. elektr.
E-0026 IGOR BRODNIK, dipl. ing. elektr.
E-0027 MARJAN CERAR, ing. elektr.
E-0028 VLADIMIR PROSENIK, dipl. ing.

elektr.
E-0029 VERICA MATVOZ, dipl. ing. elek-

tr.
E-0030 RUDOLF TOMAŽIČ, dipl. ing.

elektr.
E-0031 CIRIL PETERLIN, dipl. ing. elek-

tr.
E-0032 FRANCI GRUDEN, dipl. ing.

elektr.
E-0033 NIKITA ROŽEJ, ing. elektr.
E-0034 DARIJA RUS – JAMNIK, ing.

elektr.
E-0035 SABINA GRATEJ, dipl. ing. elek-

tr.
E-0036 ANDREJ GORJUP, dipl. ing.

elektr.
E-0037 BOJAN GERMOVŠEK, dipl. ing.

elektr.
E-0038 ALEŠ SOKLIČ, dipl. ing. elektr.
E-0040 Mag. UROŠ SUHODOLČAN,

dipl. ing. elektr.
E-0041 GREGOR ŠIFRAR, dipl. ing.

elektr.
E-0042 JANEZ DIMNIK, ing. elektr.
E-0043 JANKO ŠINK, dipl. ing. elektr.
E-0044 MIRAN CERKVENIČ, ing. elektr.
E-0045 MATJAŽ KRAJC, dipl. ing. elektr.
E-0046 MATJAŽ URŠIČ, dipl. ing. elektr.
E-0047 BORIS LENIČ, dipl. ing. elektr.
E-0048 LEON LESKOVŠEK, dipl. ing.

elektr.
E-0049 TOMAŽ GROBIŠA, dipl. ing.

elektr.
E-0050 FRANC KRIŽAJ, dipl. ing. elektr.
E-0051 VLADIMIR LIKAR, dipl. ing. elek-

tr.
E-0052 BOJAN LUKAVEČKI, ing. elektr.
E-0053 JOŠKO ROSINA, dipl. ing. elek-

tr.
E-0054 SIMON PIKOVNIK, dipl. ing.

elektr.
E-0055 RAJKO RODIĆ, dipl. ing. elektr.
E-0056 FRANČIŠEK HITI, ing. elektr.
E-0058 MARJAN KREVEL, ing. elektr.
T-0001 Doc. dr. JAKOB LIKAR, dipl. ing.

rud.
T-0002 BORUT ZULE, dipl. ing. kem.

teh.
T-0004 ROMAN MAČEK, dipl. ing. rud.
T-0005 VOJKO REVEN, dipl. ing. rud.
T-0011 PETER PEJAKOV, dipl. ing.

gozd.
T-0012 DRAGO KALAN, dipl. ing. kem.
T-0013 RAJKO GALIČ, dipl. ing. gozd.
T-0014 LJUBOMIR BERIĆ, dipl. ing. rud.
T-0015 JANEZ BERCE, ing. geod.
T-0016 DUŠAN VIĆENTIĆ, dipl. ing.

geod. komun.
T-0017 MILAN VIDMAR, dipl. ing. metal.
T-0018 JANKO ČERNIVEC, dipl. ing.

gozd.
T-0020 JANEZ ŠEME, dipl. ing. gozd.
T-0021 Mag. ALEŠ HORVAT, dipl. ing.

gozd.
T-0022 DARJO DURJAVA, dipl. ing.

gozd.
T-0023 ALEŠ KLABUS, dipl. ing. gozd.
T-0024 MILIVOJ KODRIČ, dipl. ing. kem.
T-0025 ALJAŽ STARKL, dipl. ing. gozd.
T-0026 PREDRAG SEKULIĆ, dipl. ing.

let. prom.
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T-0027 VALTER PAULIČ, dipl. ing. gozd.
T-0028 MILOŠ FLAJS, dipl. ing. komun.
T-0029 MARJAN LENARČIČ, dipl. ing.

geod.
T-0030 JANEZ FURLAN, dipl. ing. kem.
T-0031 TADEJ PFAJFAR, dipl. ing. geod.
T-0032 JULIJE MOHOROVIĆ, dipl. ing.

rud.
T-0033 SLAVKO GOŠNIK, dipl. ing. stro-

jn.
T-0034 Mag. ANDREJ NOSE, dipl. ing.

kem.
T-0036 ROMAN LEBAR, dipl. ing. kem.

teh.
T-0037 JOSIP LAPI, dipl. ing. geod. ko-

mun.
T-0038 DANIJEL – ALEKSANDER POD-

PEČAN, dipl. ing.
kem.

T-0039 ROMAN SLADIČ, dipl. ing. rud.
T-0040 ANTON HAJDINJAK, ing. geod.
T-0041 ALBERT ŠAFAR, dipl. ing. rud.
T-0042 MARKO TUKARIĆ, dipl. ing.

kem.
T-0043 PAVEL BLAGOTINŠEK, dipl. ing.

kem.
T-0044 VELIZAR EĆIMOVIĆ, dipl. ing.

rud.
T-0045 DUŠAN BANDELJ, ing. elektr.
T-0046 JASER BURKAN, dipl. ing. rud.
T-0047 JANEZ MERTELJ, ing. geot.
T-0048 OTMAR VRABIČ, dipl. ing. rud.
T-0049 SAŠA ISAKOVIĆ, dipl. ing. kem.
T-0050 STJEPAN ŽGANEC, dipl. ing.

geot.
T-0051 MILAN – HENRIK ZABUKOVEC,

dipl. ing. rud.
T-0052 RADOLJUB KOVAČEVIĆ, dipl.

ing. kult. tehn.
T-0053 MIHAEL VENGUST, dipl. ing.

kem.
T-0054 BOJANA LUKAČ, dipl. ing. kem.
T-0055 ANTON GERBEC, dipl. ing. org.

dela
T-0056 MARJAN KLANJŠEK, dipl. ing.

org. dela
T-0057 JANEZ GORŠIČ, dipl. ing. strojn.
T-0058 ANA ŠTEMBERGER, dipl. ing.

kem.
T-0059 EMIL NANUT, dipl. ing. kem.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E – številka v matični sekciji elektro

inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-4095
Cargo Car, d.o.o., Jurčkova cesta 7,

Ljubljana, preklicuje delovno knjižico za Jan
Zdenko, stan. Glavarjeva 12, Ljubljana, roj.
7. 1. 1973.

Ob-4096
Firma KERN 90, d.o.o., Ljubljana, Pod

hribom 55, preklicuje štirioglato štampiljko,
na kateri je znak firme KERN 90 ter napis
Zastopstvo, trgovina in špedicija, d.o.o.
Ljubljana. V desnem kotu štampiljke se na-
haja št. 2.

Ob-4097
Cimos Koper, d.o.o., Proizvodnja avto-

mobilskih delov, Cesta Marežganskega
upora 2, Koper, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: CIMOS KOPER,
d.o.o., Cesta Marežganskega upora 2, 4.

Ob-4098
Giposs Inženiring, d.o.o., 1117 Ljublja-

na, Majorja Lavriča 12, preklicuje štampilj-
ko pravokotne oblike z vsebino Giposs in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, štampiljka je oz-
načena s številko 2.

Št. 380/98 Ob-4115
Prevoz, d.d., Finančna direkcija, Finanč-

na služba – 230, Belokranjska 4, Novo me-
sto, preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1004044.

Alojz Vrščaj s.p., Ul. Bratov Komel 16,
Ljubljana, preklicuje kopijo licence za tovor-
no vozilo LJ 58 70 P, št. 002418/
2927-ZR37/1997, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. s-47331

As Servis in trgovina, Ljubljanska c. 1,
Domžale, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Polo model 6N10F4, šasije
WVWZZZ6NZXYO16534, št ECL 12866 od
20. 6. 1998. s-47285

Borkovič Milica, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list,opravilna št. 28-0233/94 z dne 13. 4.
1994. s-47148

Hernec Avgust, Spodnje Pirniče 53 c,
Ljubljana/Šmartno, preklicuje odločbo o
obrtnem dovolenjuin reprezentativno obrt-
no dovolenje, št.
034262-4175-00-37-1995, izdano dne 6.
3. 1995. s-47249

Klimaterm s.p., Semedela 86, Koper,
preklicuje odločbo, št. 053472/2591/
01-27/1995 izdanadne 28. 4. 1995.
g-47117

Klimaterm s.p., Semedela 86, Koper,
preklicuje obrtno dovolenje, št. 053472/
2591/01-27/1995, izdana dne 3. 8.
1995. g-47118

Kvas Stanislav s.p., Leonova 17, Slo-
venska Bistrica, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 50-0473/94 z dne 20. 5.
1994. g-47399

Medved Miro, Novi grad 4, Radeče,
preklicuje obrtno dovolenje, št. 470249/
94. g-47269

TRANZIT d.o.o., C. 30. avgusta 4, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke z vsebino “TRANZIT“ d.o.o., Ljubljana 4.
s-47344

Vrščaj Alojz s.p., Ul. bratov Komel 16,
Ljubljana, preklicuje štampiljko oglate obli-
ke z napisom Cestni tovorni prevoz nad 3,5
t Alojz Vrščaj,s.p. Ul. Bratov Komel 16 Ljub-
ljana Šentvid tel.061/15 99822. s-47330

Bajcar Jožica, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, potni list št. AA 819233. s-47357

Batič Žarko, XXX divizije 19 c, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30564. g-47410

Begić Ervin, Lucija, Čokova 1, Portorož,
potni list št. BA 576534. g-47009

Belič Damjan, Rožna dolina c. XXI/14,
Ljubljana, potni list št. AA 16547. s-47004

Berendika Dejan, Radmirje 108, Ljubno
ob Savinji, potni list št. BA 730651.
g-47262

Berendika Jadranka, Radmirje 108,
Ljubno ob Savinji, potni list št. AA 832304.
g-47261

Berendika Milenko, Radmirje 108, Ljub-
no ob Savinji, potni list št. AA 544808.
g-47260

Bezek Primož, Novi trg 26 a, Kamnik,
potni list št. AA 58056. s-47251

Bitenc Tomaž, Jelovška ul. 5, Radovlji-
ca, potni list št. BA 159515. s-47282

Bregant Aleksandra, Zg. Duplek 88/c,
Spodnji Duplek, potni list št. BA 292755.
p-47053

Breščak Darko, Seniški breg 39, Kanal,
potni list št. AA 887701. g-47352

Breščak Darko, Seniški breg 39, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 43375.
g-47353

Cafuta Doris, Sp. Velovlek 48, Ptuj, pot-
ni list št. AA 262981. g-47279

Cikač Ivo, Zamušani 85, Gorišnica, pot-
ni list št. BA 584998. g-47369

Čepon Boris, Horjul 252, Horjul, potni
list št. AA 320927. s-47388

Černe Metka, Zasip, Dolina 1, Bled, pot-
ni list št. AA 577223. g-47411

Čevnik Branko, Na zelenici 8, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS št. 32/
98. p-47054

Čimžar Luka, Dvorje 61, Cerklje, potni
list št. BA 423954, izdala UE Kranj.
s-47188

Čimžar Petra, Dvorje 61, Cerklje, potni
list št. AA 706343, izdala UE Kranj.
s-47187

Čimžar Robert, Dvorje 61, Cerklje, potni
list št. AA 082943, izdala UE Kranj.
s-47186

Džordžević Nikola, V. Vodopivca 115,
Nova Gorica, potni list št. BA 777806.
g-47329

Dorić Novalija, Rudarska cesta 26, Ki-
sovec, potni list št. AA 689807. p-47091

Glavan Rozalija, Smerdujeva 49, Ljublja-
na, potni list št. BA 239747. s-47196

Gorta Dragica, Skopska ulica 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 216123, izdala UELjub-
ljana 9. 6. 1992. s-47370

Grbič Samir, Trg Rivoli 3, Kranj, potni list
št. AA 648389. p-47096

Gvozden Jovica, Japljeva 21, Ljubljana,
potni list št. BA 155987. s-47077

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
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Hacin Kristina, Ulica 1. junija 34, Trbov-
lje, potni list št. BA 98126. g-47259

Herle Jože, Zeleznikova 20, Maribor,
potni list št. BA 535653. p-47094

Jazni Miza, Tesarska ul. 5 c, Kočevje,
potni list št. AA 792002. s-47070

Jeraj Nada, Nizka 18, Rečica ob Savinji,
potni list št. BA 610654. p-47089

Jerala Franci, Zg. Besnica 19, Zgornja
Besnica, potni list št. AA 800200. s-47078

Jere Ivanka, Ul. Marka Šlajmerja 16,
Ljubljana, potni list št. AA 713484, izdala
UE Ljubljana 7. 1. 1993. s-47342

Jeromel Toni, Prušnikova 44, Maribor,
potni list št. BA 536355. p-47068

Jezovšek Andrej, Prijateljeva ulica 16,
Šentjur, potni list št. BA 31108. p-47069

Jurančič Martin, Meljska c. 51, Maribor,
potni list št. BA 700079. p-47066

Kandrič Metka, Bratov Banik 13, Ljublja-
na, potni list št. AA 315867. s-47284

Kavčič Cecilija, Čevljarska ul. 5, Žiri, pot-
ni list št. AA 788534. s-47276

Kavčič Filip, Čevljarska 5, Žiri, potni list
št. AA 380349. s-47277

Kegel Jakob, Miklošičeva 1/A, Domža-
le, potni list št. AA 67632. s-47391

Kelenc Marina, Zamušani 79 a, Gorišni-
ca, potni list št. BA 440387. s-47300

Kitanović Zoran, Gogalova ulica8, Kranj,
potni list št. BA 111508. s-47055

Klančar Ana, Rojčeva ulica 17, Ljublja-
na, potni list št. BA 455378. s-47250

Klančič Vlasta, Cesta Goriške fronte 66,
Šempeter pri G., potni list št. AA 964446.
g-47122

Komac Elvis, Vnanje Gorice 64, Notra-
nje Gorice, potni list št. BA 17441. s-47030

Korošec Gabrijela, Pahorjeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 217474, izdala UELjub-
ljana. s-47376

Kos Katja, Ulica Bratov Učakar 30, Ljub-
ljana, potni list št. BA 617352. s-47139

Kotnik Barbara, Zoisova ul. 4 b, Domža-
le, potni list št. AA 45079. g-47409

Kovačič Vesna, Bevkova 22, Ankaran,
potni list št. AA 204452. g-47129

Koštomaj Zdenka, Nušičeva 2 a, Celje,
potni list št. AA 540689. g-47258

Kugler Brigita, Pirešica 14, Velenje, pot-
ni list št. BA 705916. p-47076

Kuhar Luca staš, Štefanova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 109654. s-47326

Kumer Tanja, Černetova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 303988. s-47149

Lah Alojz, Gradiček 3, Krka, potni list št.
BA 427094. s-47150

Lesar Milan, Babinci 46, Ljutomer, potni
list št. AA 154664. p-47103

Ljujić Aleksandra, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, potni list št. AA 871747. s-47049

Lukač Zdenka, Sveti Jurij 79, Rogašov-
ci, maloobmejno prepustnico, št. 5835/82.
p-47012

Lukovnjak Kocman Slava, Šaranovičeva
17, Celje, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 77/96. p-47050

Mahič Jasmir, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 91745, izdan 9. 3.1992,
izdala UE Ljubljana. s-47040

Marhat Nataša, Ul. 14 divizije 17, Vele-
nje, potni list št. BA 785435. p-47067

Marinič Zvonko, Sodinci 59/a, Velika
Nedelja, potni list št. BA 515176. g-47349

Marković Branislav, Šercerjeva c. 17,
Velenje, potni list št. BA 785106. p-47083

Markovič Bojo, Selanov trg 4, Ljubljana,
potni list št. BA 522309. s-47294

Mauko Zoran, Simoničev breg 4, Gornja
Radgona, potni list št. BA 389743.
p-47092

Medved Zdenko, Celjska 26, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 997675. g-47264

Mitič Marko, Trg revolucije 6, Trbovlje,
potni list št. AA 564057. s-47168

Mohor Andreja, Selo 27, Vodice, potni
list št. AA 480953. s-47244

Mulec Slavc, Bohoričeva 22, Ljubljana,
potni list št. BA 110116. s-47067

Munda Silvestra, Sodinci 59/a, Velika
Nedelja, potni list št. BA 515133. g-47348

Okroglič Drago, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, potni list št. BA 42820.
g-47125

Olah Dona, Liminjanska 83, Portorož,
potni list št. AA 210899. g-47121

Ostruh Andreja, Stantetova ulica 28, Ve-
lenje, potni list št. BA 051096. p-47082

Pernič Aleš, Bonini 14, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 36113. g-47123

Petek Glorija, Ulica v Kokovšek 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 22666, izdalaUE Ljub-
ljana. s-47194

Podlesnik Miran, Borova vas 12, Mari-
bor, potni list št. AA 434311. p-47098

Potokar Robert, Velike Češnjice 24 A,
Grosuplje, potni list št. BA 260577.
s-47174

Premrl Ernesta, Črni kal 78, Črni Kal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 55682.
p-47084

Pretnar Anton, Sebenje 100, Bled, potni
list št. AA 630403. p-47001

Pretnar Darovec Alenka Vida, Reboljeva
5, Ljubljana, potni list št. AA 306543.
s-47267

Pretnar Marjana, Sebenje 100, Bled,
potni list št. AA 630402. p-47002

Pugelj Tomislav, Kletna ul. 8, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 407562. p-47051

Radonič Benedikt-Roman, Nade Ovča-
kove 44, Ljubljana, potni list št. AA
172190,izdala UE Ljubljana. s-47184

Rizvić Mine, Ilirska ul. 21, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 530348. s-47297

Rizvić Sanela, Ilirska ul. 21, Ljubljana,
potni list št. BA 523061. s-47296

Robar Alen, Gorskega 57, Maribor, pot-
ni list št. BA 701308. s-47084

Robar Boris, Gorskega ul. 57, Maribor,
potni list št. AA 188869. s-47085

Rop Andrej, Brinarjeva ulica 4, Celje,
potni list št. AA 566195. p-47062

Rop Mersija, Brinarjeva ulica 4, Celje,
potni list št. BA 358887. g-47265

Rustemagić Maja, Razgledna ulica 1 A,
Celje, potni list št. BA 292087. p-47086

Sabljaković Mujo, Šolska 1, Mengeš,
potni list št. BA 433314. s-47083

Simonič Marta, Zg. Hajdina 127, Ptuj,
potni list št. AA 358317. g-47124

Simončič Petra, Polje 10 A, Zagorje, pot-
ni list št. BA 477230. p-47003

Skerbinjek Simona, Josipa Priola 28,
Maribor, potni list št. AA 611742. p-47010

Smode Vesna, Robindvor 40, Dravo-
grad, potni list št. BA 151569. p-47039

Strmčnik Robert, Medno 49 b, Ljublja-
na, potni list št. BA 561175. s-47270

Svete Pavle, Hudovernikova 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 000063, izdala UE Ljub-
ljana 10. 10. 1991. s-47343

Šabotič Darinka, Podutiška 147, Ljublja-
na, potni list št. AA 676881. s-47263

Šardi Katarina, Trg svobode 14/a, Rav-
ne, potni list št. AA 607886. g-47043

Šobič Sašo, Clevelandska 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 450110. s-47328

Šterman Lidija, Šarhova 37, Maribor,
potni list št. BA 142650. 47015

Štimec Venceslav, Mirtoviči 6 A, Kočev-
je, potni list št. AA 240360. g-47356

Šuc Robert, Gregorčičeva 2, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 12154.
p-47088

Šuman Stanislav, Gregorčičeva ul. 5, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
038363. p-47044

Todosovski Miroslav, Prušnikova 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 828139. s-47064

Topić Vlado, Cesta M. Tita 94, Jeseni-
ce, potni list št. BA 236349. p-47037

Trstenjak Karl, MOkriška 31, Ljubljana,
potni list št. AA 92306. s-47400

Turk Simon, Kraigherjeva 3 a, Postojna,
potni list št. AA 338246. p-47055

Varjačić Bojan, Ul. mladinskih brigad 7,
Kranj, potni list št. AA 922759. s-47299

Vidrih Vojko, Štorje 92, Sežana, potni
list št. AA 161919, izdala UE Sežana.
p-47057

Vuksanović Natalija, Turjaško naselje 4,
Kočevje, potni list št. BA 126631. g-47128

Vučkovac Nedeljko, Topniška 70, Ljub-
ljana, potni list št. BA 45762. s-47192

Zajc Alojzij, Ižanska c. 111, Ljubljana,
potni list št. AA 682491. s-47005

Zajc Antonija, Ižanska c. 111, Ljubljana,
potni list št. AA 682493. s-47006

Zaman Andrej, Zaloška 98, Ljubljana,
potni list št. BA 679731. s-47160

Zdešar Boris, Ljubljanska c. 65, Šmarje
Sap, potni list št. AA 551549. s-47224

Zver Marko, Mačkovci 16/a, Domžale,
potni list št. BA 795362. s-47217

Ažman Aleš, Tbilisijska ulica 146, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077243, reg. št. 177214. s-47142

Ažman Aleš, Tbilisijska ul. 146, Ljublja-
na, potrdilo o usposabljanju za voditelja čol-
nov, št. 02/13-4674/96. s-47143

Agnič Domen, Dolenjska cesta 369,
Škofljica, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-1663/01-95.
s-47197

Ahlin Janez, Sp. Blato 9, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 826,iz-
dala UE Grosuplje. s-47073

Andrejašič Tanja, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dala Tehniška strojna šola leta 1992 pod št.
7/ST. s-47373

Arko Peter, Lipovšica 5, Sodražica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 7124, izdala
UE Ribnica. s-47293

Druge listine
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Avguštin Marjanca, Spodnja Senica 34
A, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 414203, reg. št. 101871.
s-47048

Barič Mitja, Preglov trg 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012034,
reg. št. 204441. s-47008

Barut Robert, Vodopivčeva 2, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-47236

Batistič Slavko, Obmejna cesta 2, Šem-
peter pri G., listino. g-47412

Bašić Ellisa, Gosposvetska c. 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1. razreda OŠ PrežihovVo-
ranc, izdano leta 1997. s-47283

Belin Janko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 181443,
S 13928, izdala UE Ljubljana. s-47191

Benedičič Jernej, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 733374, reg. št. 83144.
s-47087

Biškup Drago, Tomanova 11 B, Mari-
bor, indeks FDV v Ljubljani. s-47036

Božič Andrej, Rutarjeva 10, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 001139263, izdala
UE Tolmin. g-47232

Borovnik Franc, Podkraj pri Mežici 1 A,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
16029, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-47209

Borse Vid ml., Šegova 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6251, izdala
UE Novo mesto. g-47098

Borštnik Rok, Prilesje 3 a, Velike Lašče,
dijaško izkaznico, št. 44437. s-47273

Bostner Alojz, Bernekerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1191338, reg. št. 106970. s-47361

Bregar Andrej, Na bregu 3, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
949930, izdala UE Zagorje. p-47017

Bregar Maja, Satka vas 146, Kočevje,
vozniško dovoljenje, H, izdala UE Kočevje.
g-47334

Breščak Darko, Seniški breg 39, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH..
g-47320

Brečko Tomi, Gorica pri Slivnici 34 b,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
10460. p-47045

Brozič Arn, Ob starem zidovju 11, Izola,
spričevalo OŠ Vojka Šmuc Izola. g-47408

Brulc Robert, Burle 109, Medulin, pre-
klic indeksa, vpisna št. 25005646, Fakul-
tete za arhitetkturo - duplikat. s-47053

Brulc Robert, Burle 109, Medulin, pre-
klic indeksa, objavljen v UL RS, št. 59/97.
s-47054

Burnik Tatjana, Suhadole 41 D, Komen-
da, zaključno spričevalo Poklicne trgovske-
šole v Ljubljani, izdano leta 1975, na ime
Tušek Tatjana. s-47246

Buzuk Emanuel, Koblarji 66, Stara cer-
kev, spričevalo 1. letnika Kovinarske šole.
g-47120

Caharija Edi, XXX divizije 17, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000623343, reg. št. 12434. g-47100

Cener Ernest, Ul. Anke Salmič 51, Le-
skovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13324. p-47075

Cerar Roman, Gubčeva 5 Vir, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 29876.
s-47052

Cukjati Ivan, Gomilsko 1, Gomilsko, spri-
čevalo OŠ Vransko, leta 1966. g-47220

Cumzej Marko, Sr. vas 97 D, Srednja
vas, diplomo. g-47114

Čander Suzana, Dežmanova 16, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje vrtnarsko,
kmetijske, cvetličarsko in gospodinjske šo-
le v Celju, izdano leta 1994. s-47298

Čančar Maja, Šemnik 12 a, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067647, izdala UE Zagorje. p-47061

Čar Marjan, Spodnja Idrija, vozniško do-
voljenje, št. 5189. p-47101

Čebokli Valter, Volaričeva 23, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 242736, izdala
UE Tolmin. g-47316

Čeboln Valter, Volaričeva 23, Kobarid,
dovolenje za voditelja čolnov, št. 02/
13-6287/94. g-47315

Čerin Janez, Šmartinska cesta 211,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. S 43233, reg. št. 88635.
s-47153

Čerkuč Marko, Trebče 2, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12995. p-47018

Černe Metka, Zasip,Dolina 1, Bled, čeki
tekočega računa Gorenjske banke Bled od
št. 018902601-018902610. g-47389

Černe Metka, Zasip, Dolina 1, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9662.
g-47392

Černetič Blanka, Kajuhova ulica 32,
Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole v-
Ljubljani, izdana leta 1971, na ime Trtnik
Blanka. s-47137

Čimžar Petra, Dvorje 61, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33832,
S 360566, izdala UE Kranj. s-47190

Čimžar Robert, Dvorje 61, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
26360, S 523733, izdala UE Kranj.
s-47189

Džaferović Fadila, Splitska 19, Makar-
ska, spričevalo 8. razreda OŠ Vrhovci.
s-47295

Džogić Dževad, Kernikova c. 7, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15977, izdala UE Grosuplje. s-47355

Debeljak Bruno, Spodnaj Luša 3, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24653,
izdala UE Škofja Loka. s-47130

Delaš Ellen, Beblerjerva 4, Koper, zava-
rovalno polico, št. AO 0550163. g-47229

Dermota Anka, Stanežiče 28, Ljubljana,
diplomo, izdala Srednja šola za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani, leta 1985, na ime Za-
letel Anka. s-47069

Deu Aleksandra, Martina Krpana ulica 8
B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. S 767858, reg. št. 145026. s-47056

Dobovišek Franček, Smoletova 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico reg.št. DK21676.
s-47375

Donoša Aleš, Ulica Molniške čete 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 632735, reg. št. 179440. s-47208

Drmanovič Maja, Preglov trg 4, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Tone
Čufar. s-47421

Drobež Edo, Ljubljanska c.84, Domža-
le, zavarovalno polico, št. 9320658.
s-47275

Drpljanin Sajma, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, delovno knjižico. s-47134

Duvnjak Gabrijela, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632571, reg. št. 171393. s-47050

Eckert Uroš, Kantetova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810823, reg. št. 197413. s-47292

Eržen Anica, Jakčeva ulica 39, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Vzgojiteljske šole v
Idriji, izdano leta 1985. s-47086

Erjavec Peter, Vodenska c. 45, Trbov-
lje, spričevalo, izdano leta 1995, na ime
Erjavec Maja. g-47380

Fabijan Janez, Dolenje Sušice 17, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 23912, izdala UE Novo me-
sto. g-47095

Feketija Sandra, Spominska 23, Celje,
spričevalo. p-47072

Fekonja Mihael, Ivanjski vrh 14 a, Spod-
nji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11452. g-47381

Ferfila Martina, Benčičeva 3, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13216,
izdala UE Sežana. g-47397

Fiket Maja, Milčinskega 8, Celje, spriče-
valo. p-47100

Firbas Vlado, Moškanjci 76/A, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11231, izdala UE Ptuj. g-47104

Fluks Tanja, Gorica pri Šmartnem 49,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403304. p-47028

Fornazarič Boris, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG.
g-47088

Fortuna Janez, Zagorica 53, Veliki Ga-
ber, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 519664, reg. št. 1701, izdala UE
Trebnje. s-47281

Fortuna Marinka, Velika Dobrava 1, Gro-
suplje, zavarovalno polico, št. 40427065.
s-47289

Fozarinc Mateja, Celjska 22, Vojnik, spri-
čevalo. p-47095

Franko Polona, Štefanova 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šiška, izda-
no leta 1997. s-47161

Fuerst Jože, Janežovci 18, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. 35498,
izdala UE Ptuj. g-47387

Furjan Andrej, Mihalovec 7, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 262,
izdala UE Brežice. p-47033

Furlan Ivo, Podraga 84, Podnanos, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1118796, izdala UE Ajdovščina. p-47052

Gaberšek Aleksander, Trubarjeva ulica
53/B, Celje, vozniško dovoljenje, št.
33026. p-47063

Gaberšek Edvard, Ljubljanska 32, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6401.
p-47005

Galičič Saša, Puštal 116, Škofja Loka,
indeks Fakultete za družbene vede.
g-47395

Gartner Anton, Zgornja Luša 25, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5276,
izdala UE Škofja Loka. g-47214

Gavrič Andrija, Levčeva ulica 14, Men-
geš, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok v Ljubljani, izdano leta 1983.
s-47335

Gašperšič Tilen, Mišače 4, Kamna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25005. g-47242
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Golob Dejan, Sajovčeva 5, Ljubljana,
Spričevalo 1. razreda OŠ Koseze. s-47336

Golob Hvala Marija Emilija, Pod Kostanji
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 446052, reg. št. 82327.
s-47202

Golob Marko, ZPKZ Dob pri Mirni, Mir-
na, delovno knjižico, izdala UE Radovljica.
g-47238

Gombač Silvo, Linhartova cesta 47,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana št.
003816. s-47039

Gomilšek Janez, Klepova ul. 39, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15023,
izdala UE Ptuj. g-47243

Gorta Dragica, Skopska ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o končani Osnovni šoli Karla
Destovnika Kajuha, izdano leta 1978 na ime
Rihter Dragica. s-47371

Gosar Sandi, Ribniki 29, Sevnica, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in ekonom-
ske šole Brežice, izdana leta 1993 in 1994.
g-47384

Govek Miran, Kopšitarjeva 2, Laško, di-
plomo Kovinarske strojne šole, št. IIS/146.
s-47164

Govopevšek Beno, Vinogradna 7, Slo-
venske Konjice, delovno knjižico. p-47046

Gržinič Nevija, Opinjan 2 a, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-47327

Grbič Samir, Trg Rivoli 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje - duplikat, kat. BGH, št. S
1078547, reg. št. 39675, izdala UE Kranj.
p-47090

Grden Branko, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-443/12-91. s-47332

Groza Jožef, Kukec 18, Križevci, voz-
niško dovoljenje, št. 47039. p-47015

Grujić Mirko, Gornje Cjepilake, Daruvar,
spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča. s-47350

Grča Valter, Krajna vas 7, Dutovlje, de-
lovno knjižico. p-47093

Gulin Bruno, Vrtojba, Laze 3, Nova Gori-
ca, spričevalo, 57 EGŠC, izdan leta 1972.
g-47012

Habjan Milan, Krivo Brdo 1, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18438, iz-
dala UE Škofja Loka. s-47203

Habjanič Danica, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije splošne smeri v Tolminu, izdano leta
1977, na ime Ručna Danica. s-47060

Halilić Jasmina, Vojkova 11, Ljubljana,
spričevalo 1. razreda OŠ Mirana Jarca v
Ljubljani, izdano leta 1997. s-47127

Homovec Aleš, Gubčeva 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807205,
reg. št. 36186, izdala UE Kranj. g-47333

Horvat Alojz, Kvedrova 21, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat.BGH, št. S 579933.
p-47020

Horvat Marjan, Vodovodna 14, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8523. p-47080

Hotež Igor, Krožna c. 4, Koper, spriče-
valo o končani OŠ. g-47215

Hovnik Erna, Spodnji kraj 1, Prevalje,
spričevalo Šolskega centra za blagovni pro-
met Komercialne šole Maribor, št. 793/6 z
dne 16. 10. 1972. g-47211

Hrastnik Amalija, Cesta v Šmartno 11,
Vojnik, spričevalo 7. razreda OŠ Dramlje,
izdano leta 1969. g-47044

Hribar Janez, Ponova vas 39, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 2773,izdala
UE Grosuplje. s-47406

Hribar Nataša, Križ 48, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16744,
izdala UE Kamnik. s-47271

Hribar Tomaž, Celovška cesta 264, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-47365

Hribernik Rudolf, Spodnje Bitnje 52,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH,št. S 642922, reg. št. 12342, iz-
dala UE Kranj. g-47231

Hrovat Marija, Kolonija 1. maj 12, Trbov-
lje, spričevalo od 1-4. razreda OŠ Tončke
Čeč Trbovlje, izdani na ime Merzelj Marija.
g-47360

Hrovat Slavko, Slovenska vas 12, Stara
cerkev, spričevalo 2. letnika. g-471703

Imenšek Alojzij, Graščinska 14, Prebold,
vozniško dovoljenje. p-47047

Imeri Misin, Šrubulovo, Glogovac, de-
lovno knjižico. s-47245

Intihar Pazlar Nataša, Mlinska cesta 13,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19155. g-47023

Iskra Adrijana, Ul. Toneta Tomšiča 8, Ilir-
ska Bistrica, spričevalo SGTŠ Izola.
g-47011

Ivančič Bojan, E. Driola 8, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8443, iz-
dala UE Izola. g-47304

Jagarinec Darinka, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002892, reg. št. 60663. s-47042

Jakob Jožica, Jugovo 48, Beltinci, spri-
čevalo. p-47004

Jakupović Aleksandra, Ižanska cesta
400 z, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 196537, ser. št. S 1096259, iz-
dala UE Ljubljana. s-47254

Jalovec Branko, Sobenja vas 32, Krška
vas, vozniško dovoljenje. p-47023

Janežič Benjamin, Obrtniška 6, Nazarje,
delovno knjižico, ser. št. 340309. p-47029

Janeš Ivan, Mandli 20, Plešce, zaključ-
no spričevalo Gradbenega šolskega centra-
Ljubljana, št. 435, letnik 1969/70.
s-47162

Jančič Jelena, Kovorska cesta 55, Tr-
žič, indeks Akademije za likovno umet-
nost,vpisna št. 42216594. s-47200

Jazni Miza, Tesarska 5 c, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7644, izdala
UE Kočevje. s-47071

Jelovčan Nevenka, Celovška 108, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101135876. s-47228

Jelovčan Nevenka, Celovška 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101748, reg. št. 143062. s-47227

Jerina Viktorija, Cesta Dolomitskega
odreda 5, Log pri Brezovici, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 9540. s-47313

Jerkič Nina, Bevke 119, Vrhnika, potrdi-
lo o opravljenem zaključnem izpitu Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1991. s-47302

Jesenšek Boris, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9073. s-47401

Jončeski Vojko, Trg talcev 8, Kamnik,
spričevalo2. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 1997. s-47367

Jurak Marija Trogar, Radegunda 57, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4191. p-47026

Juriševič Vera, Golac, Sežana, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Poklicne frizerske šo-
le v Ljubljani, št. 181/75-20/9-75.
s-47366

Justin Dejan, Blejska Dobrava 16 f, Blej-
ska Dobrava, spričevalo-zaključni izpit za
program stojni tehnik, izdano 3. 7. 1986.
g-47378

Koralija Miodrag, Hladilniška 26, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1996. s-47225

Kajba Stojan, Trg rudarjev 4, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11252. p-47011

Kajdić Zlatko, Ig 445, Ig, zavarovalno
polico, št. 0581883. s-47390

Kalan Marija, Kurirska pot 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 208205,
reg. št. 15802, izdala UE Kranj. g-47171

Karba Dragica, Založnikova ulica 18,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 885490, reg. št. 81654.
s-47061

Kavčič Iztok, Retljeva 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. BGH, št. 808333,
izdala UE Kranj. g-47234

Kelnarič Martina, Drožanjska 34, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 163.
p-47065

Kenk Damjan, Grčarevec 39, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1090787, reg. št. 6484. s-47119

Kečler Janez, Majde Vrhovnikove 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645990, reg. št. 150665. s-47035

Klavžar Erik, Podmelec 28/A, Most na
Soči, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole Nova Gorica, šolsko leto 1995/96 in
1996/97. g-47322

Klavora Tilen, Posavec 45, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-47097

Klemenčič Alenka, Ulica Malči Beličeve
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, BGH,
št. S 483692, reg. št. 195059. s-47372

Klemenčič Alida, Benčičeva 4, Koper,
spričevalo 1. letnika Poklicno vrtnarske šo-
le Celje, šolsko leto 1976/77. g-47218

Klisarič Darko, Palcev 10, Anhovo, spri-
čevalo od 6. in 7. razreda OŠ Deskle.
g-47096

Klun Franc Bernard, Orlova ulica 9 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653754, reg. št. 37949. s-47195

Knafeljc Jože, Gubčeva 10 a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEG, izda-
la UE Novo mesto. g-47235

Knap Vanja, V mlinu 13, Šempeter pri
G., listino. g-47266

Koželj Miha, Martinova ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894240, reg. št. 172692. s-47081

Kocjan Vilma, Pod Planino 11, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1956,
izdala UE Sežana. g-47398

Kockar Goran, Varpolje 1, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9142. p-47019

Kodarin Veneranda, Kvedrova 2, Koper,
potrdilo o opravljenem izpitu, letnik 1972.
g-47094

Kogovšek Andreja, Mariborska 32/c,
Celje, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
30318. p-47036
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Kogovšek Ivana, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482213, reg. št. 137888. s-47278

Kogovšek Milan, Tomšičeva 43, Jeseni-
ce, diplomo TSŠ metalurške stroke, izdana
leta 1967. g-47169

Kogovšek Peter, Vrzdenec 43, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
887810, reg. št. 38471. s-47132

Kolenc Bojan, Češča vas 14, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske-
šole. p-47085

Koncilja Sergej, Partizanska c. 43, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9852. s-47034

Korošec Anton, Za tremi ribniki 36, Ma-
ribor, dovolenje za registarcijo čolna.
g-47237

Korošec Barbara, Škapinova 14, Celje,
spričevalo. p-47078

Korče Tina, Kidričeva 33 c, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-47089

Kosutnik Lenart, Krivec 4, Ljubljana, spri-
čevalo 2. Letnika Gimnazije Ljubljana-Šiška,
izdano leta 1998. s-47403

Kovačevič Nihad, Cesta v Rovte 6, Je-
senice, spričevalo 6. razreda OŠ Koroška
Bela. g-47219

Kovačič Erik, Ul. 25. maja 17 a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-47383

Kovačič Simon, Ul. Nikola Tesle 10,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-47303

Kovič Janez, Luznarjeva ulica 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1032995, reg. št. 44554, izdala UE Kranj.
s-47364

Košič Liljana, Ob Mahovniški 32, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
čevje. g-47091

Košuta Feliks, Letoviška 37 a, Portorož,
spričevalo. g-47233

Krajnc Srečo, Stražišarjeva 28, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE, št.
66522, izdala UE Jesenice. g-47305

Krajšek Beno, Stjenkova 6, Postojna, de-
lovno knjižico. p-47099

Kralj Justina, Dovje 12 H, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, št. 22602/20521.
g-47306

Kranjc Andrej, Poljedelska ulica 7a, Ljub-
ljana, izpit za voditelja čolna št. 02/
13-3437/94, izdala Pristaniška kapetanija
v Kopru. s-47407

Krapež Joško, Parecag 125, Sečovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Kopru. g-47060

Krašovec Darko, Lepa pot 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 30300.
p-47070

Krek Metka, Zg.BItnje 236 A, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234917,reg. št. 42514, izdala UE Kranj.
s-47252

Kujatn Nevenka, Beblerjeva 12, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 7989. g-47102

Kukman Robert, Suhor 3, Novo mesto,
diplomo Šolskega centra Novo mesto, let-
nik1992. g-47021

Kumar Joško, Tominčeva 14, Nova Go-
rica, listino. p-47073

Kunaver Maruša, Stara Ježica 7, Ljublja-
na, spričevalo od 1-5 razreda OŠ DanileKu-
marv Ljubljani. s-47163

Kurson Ana, Hrastje 90, Kranj, zaključ-
no spričevalo SŠTD Kranj. g-47025

Lavrič Dušan, Kersnikova 3, Grosuplje,
spričevalo 1.2.3. letnika in spričevaloo za-
ključnem izpitu Srednje tehnične in
zdravstvene šole Novo mesto. s-47002

Lazar Anton, Breginj 24, Breginj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
000694531. g-47026

Lazar Ivica, Zupančičeva 9, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 30237.
g-47321

Lazar Siniša, Ormoška c. 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 34878.
g-47167

Lazič Adrijana, Milčinskega 8, Celje, spri-
čevalo. p-47024

Lebar Milan, Babinci 46, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6629; izdala
UE Ljutomer. p-47081

Leben Branka, Soteška pot 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011994, reg. št. 96124. s-47031

Lenarčič Franc, Ulica Malči Beličeve
109, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 183302, S 133819, izdala
UE Ljubljana. s-47417

Lenasi Valentina, Dunajska 90, Ljublja-
na, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1992. s-47154

Lesjak Bojan, Kvedrova 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25360, izdala UE
Ptuj. g-47239

Lesjak Davorin, Mestni vrh 75, Ptuj, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Olge Meglič. g-47385

Leskovar Milan, Kvedrova 3, Ptuj, delov-
no knjižico, reg. št. 50253. g-47116

Lečič Aljoša, Zagrebačka 66, Dubrov-
nik, indeks Akademije za Glasbo. s-47363

Lečič Duško, Liminjanska 104, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0610386.
g-47156

Ljubec Tamara, Plešičeva ulica 35, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Druž-
boslovne jezikovne usmeritve Frana Miklo-
šiča Ljutomer, izdano leta 1986. s-47274

Logar Jože, Župančičeva 37, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18295,
reg. št. 586, izdala UE Kranj. g-47110

Lozar Branka Sanda, Moškričeva ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1164143, reg. št. 196927.
s-47338

Lukšič Stanislav, Smrečnikova 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14786. g-47099

Manko Zoran, Simoničev breg 4, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10139. g-47325

Markovič Katarina, Vogelna 8, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Trnovo.
s-47288

Markočič Robert, Žali breg 8/A, Dobro-
vo, spričevalo Srednje lesarske šole.
g-47317

Marolt Jure, Zgornja Besnica 4 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. Gh, št. S
1189631, reg. št. 219874. s-47047

Maršič Gašper, Senožeti 30, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o končanem 8. razredu
OŠ Oskar Kovačič Ljubljana, izdano leta
1997. s-47075

Matejek Črtomir, Ulica Veljka Vlahoviča
51, Maribor, indeks, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani leta 1993. s-47181

Matejek Črtomir, Ulica Veljka Vlahoviča
51, Maribor, študentsko izkaznico, izdala
Univerza v Ljubljani. s-47182

Matijašec Jadranka, Studenec 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076831, reg. št. 210867. s-47177

Matkovič Tomi, Dolinska cesta 9, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B. g-47393

Mayer Mateja, Jakčeva ulica 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
174105, ser. št. S 892475, izdala UE Ljub-
ljana. s-47038

Medjedović Đula, Tovarniška cesta 24,
Logatec, spričevalo o končani Osnovni šoli
8 talcev v Logatcu, izdano leta 1996.
s-47178

Medved Zdenko, Celjska 26, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
izdala UE Slovenj Gradec. g-47207

Mehić Amira, Cesta dveh cesarjev 106
P, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213178, reg. št. 221378. s-47176

Mehić Mirsad, Husići 182, Zavidoviči,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1990. s-47029

Mejač Anita, Pot v Rudnik 15, Kamnik,
indeks Pravne fakultete. g-47396

Mekina Liza, Moste 77 a, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1175950,
izdala UE Jesenice. p-47087

Mencinger Janez, Triglavska 28, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 15126. g-47105

Menkovič Renato, Keršičeva 22 a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8661, izdala UE Trbovlje. g-47092

Mertik Renata, Podgrad 44, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10373, izdala Ue UE Gornja Radgona.
g-47056

Mezner Aleksander, Sp. kraj 25, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10310, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-47205

Miklavčič Maks, Oslica 13, Ivančna Go-
rica, spričevalo 2. letnika Strojno tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1994. s-47354

Milavec Marko, Planina 184, Planina, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, št. 617 1972/73, izdano leta
1973. s-47287

Milič Marko, Staneta Žagarja 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1045320, reg. št. 45652, izdala UE
Kranj. g-47028

Mitrović Borislav, Šifrerjeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BEFGH,
št. S 1234456, reg. št. 200228. s-47416

Mišan Lilijana, Župančičeva 2, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Izola.
p-47034

Mlakar Silva, Ulica Bratov Komel 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1215641, reg. št. 222450. s-47414

Mohorič Mojca, Valvazorjeva ulica 4,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15459. s-47419

Mrakič Andrej, Cvetl. 10, Ruše, spriče-
valo. p-47071

Muhič David, Bukovica 22, Ribnica, listi-
no. g-47268

Nanut Stanislav, Rodež 5, Anhovo, voz-
niško dovoljenje. g-47107
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Nemec Drago, Ul. Šercerjeve brigade
6, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-47402

Novak Branka, Jarška c. 12, Domžale,
indeks Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani. s-47198

Novak Branko, Bač 103, Knežak, voz-
niško dovoljenje, kat. F. g-47018

Novak Jožefa, Linhartova 8, Domžale,
spričevalo 1.2.3. letnika Srednje Admini-
strativne šole, izdani v letih 1970-1974.
s-47351

Novak Štefanija, Veščica 24, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 0413838. p-47007

Novosel Boštjan, Pod Trško goro 56,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 25233, izdala UE Novo mesto.
s-47358

Nujagič Esma, Prekomorskih brigad 2,
Postojna, delovno knjižico. p-47009

Okroglič Drago, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDE. g-47106

Orožim Darko, Nad tovarno 23, Prebold,
spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene tehnič-
ne šole v Celju, šolsko leto 1976/77 in
1977/78. g-47307

Ovčar Marjan, Leška cesta 3, Mežica,
zaključno spričevalo, št. 491 Šole za pro-
dajalce Slovenj Gradec, izdano leta 1977.
g-47248

Paić Accetto Anton, Tugomerjeva ulica
2, Ljubljana, potrdilo o homologaciji, št. AO
270193, za vozilo Opel Corsa, št. motorja
X14SZ. s-47144

Pangerc Branka, Spodnji otok 1, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23957. g-47240

Panić Nada, Pot k Savi 47 f, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Mirana
Jarca. s-47340

Papež Matjaž, Krmelj 10, Krmelj, voz-
niško dovoljenje. p-47008

Pariž Peter, Zamostec 38, Sodražica,
spričevalo 2. letnika, št. I-HIT/341.
g-47230

Paveljšek Janko, Neža 3', Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6319, izdala
UE Trbovlje. g-47093

Pavelšek Wernig Sebastijan, Žabnica
44, Notranje Gorice, spričevalo 8. razreda-
OŠ Ledina Ljubljana, izdano leta 1996.
s-47405

Pavlica Snežana, Dražgoška 5, Kranj,
maturitetno spričevalo. g-47145

Pekolj Janez, Artmanja vas 1, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
5813. s-47001

Pernuš Aleš, Urha Stenovca 5, Domža-
le, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1993. s-47226

Perpar Jana, Ilica Iga Grudna 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024640, reg. št. 205705. s-47079

Petek Aleš, Moravci 35 a, Mala Nedelja,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole, šol-
sko leto 97/98. g-47382

Petek Zvonko, Sv. Lovrenc 63, Prebold,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehnične šo-
le v Celju, šolsko leto 1980/81. g-47309

Peternel Jure, Javorje 52, Poljane, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinar-
ske in cestno prometne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1994. g-47394

Petrič Marjan, Prežihova 14, Ravne na
Koroškem, spričevalo 8. razreda, št. mat.
lista IV/482. g-47210

Petrič Samo, Polje cesta VI 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 252368, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-47074

Petrovčič Andrej, Zaplana 169, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 430180. s-47057

Pečnik Rojnik Frida, Čopova 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058181, izdala UE Žalec. p-47097

Pečoler Vera, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, zaključno spričevalo Srednje frizer-
ske šole, šolsko leto 1973/74, izdano na
ime Plevel Vera. g-47027

Picelj Rebec Monika, Topniška ulica 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1984, na ime Picelj Mo-
nika. s-47204

Pikec Marjana, Kriška 26, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 600681, reg. št.
26846, izdala UE Kranj. g-47152

Pilepič Vesna, Oktoberske revolucije
18/A, Izola, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 3414-76 Šole za prodajalce v Novi Gori-
ci, na ime Basaneže Vesna. g-47172

Plahuta Sašo, Laz 7, Dol pri Hrastniku,
spričevalo od 1 - 6 razreda OŠ. g-47173

Plevel Stane, Ul. 4. oktobra 10, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
474348, reg. št. 33315, izdala UE Kranj.
g-47108

Pobršček Tolja, Paljevo 4-Plave, Anho-
vo, spričevalo o končani OŠ. g-47324

Podobnikar Jaka, Pod jezom 21, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje Agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-47420

Podržaj Gregor, Brinje c. I/41, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13344, izdala UE Grosuplje. s-47280

Pogačar Barbara, Kovaška ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846239, reg. št. 197764. s-47072

Polanič David, Majšperk 88, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35141,
izdala UE Ptuj. g-47166

Poljanec Alain, Ob Sotočju 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 514700, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-47051

Pompe-Tanšek Marija, Pleteršnikova 22
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 89865, S 597172, izdala UE Ljubljana.
s-47255

Porenta Peček Tine, Kalanova 1, Med-
vode, spričevalo 8. razreda OŠ Preska, iz-
dano leta 1997. s-47272

Poropatič Matjaž, Izlake, vozniško dovo-
ljenje, kat.ABGH, št. 171268. p-47040

Posinek Primož, Pod Gabri 21, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24505.
p-47050

Potokar Robert, Velike Češnjice 24 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13998, izdala UE Grosuplje. s-47175

Potočnik Ivan, Stirpnik 15, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13649.
g-47022

Potočnik Marija, Ulica XIV divizije 4, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 3. letnika Peda-
goške šole. g-47103

Pravdič Višnja, Rimska ploščad 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35847.
g-47311

Predovnik Tatjana, Na Dolih 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S846744, re. št. 107828. s-47301

Prijatelj Robert, Gradišče 14 c, Vrhnika,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Ivan Cankar Vrhnika leta 1992. s-47256

Pršič Aida, Litijska 306, Ljubljana, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Sostro. s-47286

Psaltirov Suzana, Brinje cesta I/24, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
20652. s-47080

Pungartnik Matjaž, Pot k čuvajnici 39,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1051378, reg. št. 125736.
s-472557

Puterle Jerica Živa, Brilejeva 20, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1997. s-47155

Radić Marina, Černelavci, Dol. ul. 82,
Murska Sobota, spričevalo 2. letnika Gim-
nazije Murska Sobota, šolsko leto 1995/
96. g-47206

Radonič Benedikt-Roman, Nade Ovča-
kove 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.ABGH, št. 98458, S 596098, izdala
UE Ljubljana. s-47183

Randjelović Miodrag, Branka Krsmano-
viča 37-2, Niš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11281, izdala UE Trbovlje.
s-47140

Ratej Bojan, Titova 95, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12134. g-47157

Ravnjak Ivan, Velenjska 9, Žalec, voz-
niško dovoljenje, št. S 793209. p-47030

Rems Igor, Mestne njive 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19125,
izdala uE Novo mesto. g-47101

Resman Janez, Zasavska 18, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194117,
reg. št. 48598, izdala UE Kranj. s-47113

Resnik Lilijana, Ul. 1 avgusta 1, Kranj,
vozniško dovoljenje. g-47090

Rožič Matjaž, Ulica Pohorskega bat. 139
c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 54350, ser. št. S 1103481, iz-
dala UE Ljubljana. s-47179

Rožič Matjaž, Ulica Pohorskega bat. 139
c, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101167409, izdala Zavarovalna družba
Slovenica. s-47180

Rožman Renato, Slovenska cesta 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-47058

Rome Iztok, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970400, reg. št. 143531. s-47339

Rovšek Tanja, Prešernoca cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000486, reg. št. 209181. s-47201

Rozina Urban, Mala Kostrevnica 33,
Šmartno pri Litiji, preklic spričevala, objav-
ljen v UL RS, št. 46/98. s-47362

Rupnik Vinko, Valburga 24, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
887392, reg. št. 71776. s-47133

Sabljak Snežana, Zg. Duplje 67 a, Dup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S18146, reg. št. 39282. s-47065

Sajovic Damjan, Bukovčeva 19 a Vir,,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 25700, Ser. št. S 000397984, izdala
Upravna enota Domžale. s-47185

Seme Igor, Ulica Iga Grudna 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107120, reg. št. 211530. s-47223
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Seničar Žilevski Marija, Glinškova
ploščad 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 453954, reg. št 21347.
s-47413

Serec Ivan, Obrež 9, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6666,
izdala UE Ormož. g-47212

Serec Janez, Gradišče 43, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 5294. p-47058

Simendić Mirjam, Trubarjeva cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931077, reg. št. 175754. s-47337

Simić Petrov Lev, Kandijska 49, Novo
mesto, zaključno spričevalo OŠ Grm Novo
mesto, šolsko leto 1995/96. g-47151

Simončič Alojz, Staro Sejmišče 61, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
9641, izdala UE Novo mesto. g-47020

Sivonjič Tomislav, Cesta na Lenivec, Se-
žana, delovno knjižico. p-47031

Skok Andrej, Klavčičeva ulica 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1341,
izdala UE Kamnik. s-47418

Sopotnik Aleš, Šipkova 4, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. s-47032

Sotenšek Danilo, Cesta zmage 23, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S867897. p-47038

Sotlar Miha, Hrušica 169, Hrušica, spri-
čevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Tone Čufar Jesenice. g-47374

Sovič Romana, Cvetna ul. 15, Rakičan,
vozniško dovoljenje. p-47048

Spindler Gregor, Bratovševa ploščad 27,
Ljubljana, potrdilo o lastništvu delnicM ban-
ke, št. 01135686. s-47076

Sporčič Marko, Kajuhovo naselje 36,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. g-47221

Stanić Dejan, 11 novembra 19, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16403. p-47042

Stojanovič Miloš, Polje cesta XX 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Ivančna Gorica, izdano leta 1997. s-47063

Stojkovič Danijela, Preglov trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 4. razreda Osnovni šole Vr-
hovci. s-47346

Stojkovič Denis, Preglov trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 6. razreda Osnovne šole Vr-
hovci. s-47345

Stopar Freidi, Ul. Gor. Odreda 8, Kranj,
vozniško dovoljenje-duplikat, kat. BGH, št.
S 1027276, reg. št. 36015, izdala UE
Kranj. g-47115

Stopinšek Matjaž, Poženelova 1, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 11109. p-47021

Svetek Rok, Štepanja cesta 6 A, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 040244727, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-47111

Šega Simon, Rozmanova ulica 6, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10001. s-47126

Šeler Martin, Topovlje 22 a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005547. p-47013

Šešek Manja, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1076915, reg. št. 210935. s-47386

Šinko Manfred, Otiški vrh 134 a, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4482.
p-47027

Škof Franc, Krivec 4, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 515699,reg.
št. 97342. s-47147

Škofič Borut, Male Žablje 11, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831601. g-47341

Škorić Gojko, Šrosmajerjeva 52, Baj-
mok, diplomo Poklicne lesne šole v Škofji
Loki, izdana leta 1980. s-47347

Škraba Marko, Podgorje 120, Kamnik,
spričevalo o končani šilo za voznike motor-
nih vozil, št. IV/2584, izdano na Ježici.
s-47253

Škrilec Marijana, Goriška 74, Černelav-
ci, vozniško dovoljenje, št. 12665. p-47022

Šoltes Mihajlo, Seunigova ul. 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480250, reg. št. 79025. s-47404

Špoljar Boris, Velike Rodne 16, Rogaška
Slatina, diplomo Poklicne gradbene šole
Celje, izdana leta 1987. g-47013

Špoljar Boris, Velike Rodne, Rogaška
Slatina, indeks Gradbene šole za 1. in 2.let-
nik82/83 in 83/84. g-47014

Špoljar Boris, Velike Rodne 16, Rogaška
Slatina, spričevalo Gradbene šole. g-47318

Štraus Peter, Frankovo naselje 79, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 22947, izdala UE Škofja Loka. s-47138

Šuster Blaž, Gotovlje 76 G, Žalec, voz-
niško dovoljenje. p-47047

Tacer Boštjan, Mariborska 35 B, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 7710.
p-47041

Tanko Marjeta, Poklukarjeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001882, reg. št. 131952. s-47062

Temniker Krivec Anica, Pamče 187, Slo-
venj Gradec, spričevalo OŠ, letnik 83/84.
g-47024

Ternovec Vesna, M. Veluščka 13, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, št. 27597.
g-47010

Tertnik Jožef, Radlje ob Dravi, vozniško
dovoljenje. p-47014

Testen Ana, Modrej 56, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 834556, izdala-
UE Tolmin. g-47319

Tišma Ljuba, Žibernik 26 a, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9115. g-47247

Topič Nada, Zvezda 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 222903, S
1243695, izdala UE Ljubljana. s-47003

Toromanovič Lirim, Hrašče 3, Sežana,
spričevalo. p-47025

Trafela Veronika, Volkmerjeva ul. 21,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2236, izdala UE Ptuj. g-47159

Trajber Slavko, Selo 109, Prosenjakov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 27065. p-47032

Trinker Dragica, Dom in vrt 45, Trbovlje,
spričevalo1.2.3.in 4. letnika Gimnazije Tr-
bovlje, izdani leta 1952-1955 na ime Tom-
še Dragica. g-47415

Trtnik Luka, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro-
tehniške šole Vegova 4. s-47007

Trtnik Marija, Dolenja vas pri Polici 12,
Grosuplje, zavarovalno polico št. 543217,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-47193

Tušek Mateja, Kvedrova cesta 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
BGH, št. S 1041577, reg. št. 203219.
s-47141

Ukmar Tanja, Japljeva ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200277, ser. št. S 973763, izdala UE Ljub-
ljana. s-47041

Uršič Barbara, Župančičeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani. s-47131

Valland Damir, Florjanska 117, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. 70271. g-47308

Velagić Izet, Strmeckijeva ulica 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-47082

Verbič Alojz, Sela pri Sobračah 8, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 404221. s-47199

Veriš Dušanka, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Cene Štupar,izdano leta 1996. s-47059

Veršec Ferdinand, Jakčeva 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189284, reg. št. 219761. s-47291

Vesel Tina, Cesta pod Strmco 2, Log pri
Brezovici, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1998.
s-47222

Vetrih Adrijan, Vitovlje 45 A, Vitovlje, listi-
no. p-47102

Večko Bojana, Trg 8/b, Prevalje, spriče-
valo OŠ, izdano na ime Anže Večko, le-
ta1994. g-47019

Vidmar Anton, Ingličeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 178438,
S 322524, izdala UE Ljubljana. s-47037

Vidmar Klavdija, Stara cesta 34, Brezo-
vica, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-47136

Vidmar Teja Mateja, Doplenjska c. 45 e,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 5 razreda OŠ
Oskar Kovačič v Ljubljani. s-47033

Vidner Jožef, Lipoglav 66, Loče, voz-
niško dovoljenje, št. 5349. p-47043

Viltužnik Robert, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.BGH,št.
15991. g-47310

Vinkovič Ida, Gorišnica 146/B, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22342, izdala UE Ptuj. g-47165

Vinšek Ana, Bevke 96 A, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13690.
s-47379

Vičič Marjetka, Cankarjeva 42, Nova Go-
rica, spričevalo o zaključnem izpitu Uprav-
no administrativno šole, izdano na ime No-
vak Marjetka. g-47109

Vodlan Sebastjan, Bohoričeva 19, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17891. p-47064

Vodlan Suzana, Bizoviška 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102924, reg. št. 212397. s-47045

Voler Danijel, Sp. Javorje 20, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 16821.
g-47312

Voljč Miha, Partizanska 27 a, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 43003, izdala
UE Koper. g-47035

Vovk Cvetka, Ritoznoj 18, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6465. g-47158

Vrabl Majda, Gogalova 8, Kranj, delovno
knjižico. g-47377

Vuk Manca, Puhova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250177, reg. št. 223839. s-47241
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Winkler David, Ormoška c. 41, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat.GH, št. 32948, izdala
UE Ptuj. g-47015

Wolf Viljem, Krašč 1, Cankova, zavaro-
valno polico, št. 0525412. p-47006

Zabukovec Katarina, Vel. Ilova gora 15
A, Videm Dobre polje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, izdala UE Grosuplje. s-47046

Zadnikar Milko, Jesenkova ulica 10,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-281/
93. s-47290

Zadravec Boštjan, Kocjančiči 4 Pobegi,
Koper, spričevalo o končani OŠ. g-47323

Zagorec Milan, Rateče 85, Rateče Pla-
nica, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v UL RS, št. 28/98. g-47314

Zajc Rosita, Mala Loka 29, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 209994,
reg. št. 14401, izdala UE Domžale. s-47359
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Zalar Jože, Cesta 4. maja 67, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 54.
s-47066

Zalar Metod, Prijateljeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106401, reg. št. 52534. s-47368

Založnik Sebastijan, Majaronova 12,
Ljubljana, spričevalo 8 razreda OŠ Savsko
naselje v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-47146

Zemljič Metod, Ul. Frankolovskih žrtev
54, Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGDH, št. 2915. p-47079

Zemljič Viktor, Savci 69, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5153, izdala UE Ormož. g-47213

Zorn Gregor, Nikole Tesle 15, Šempe-
ter, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole, letnik 93/94. g-47016

Zver Marko, Mačkovci 16 A, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1263650, reg. št. 27216, izdala UE Dom-
žale. s-47216

Žalig Ladislav, Slomškova 68, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 19797.
p-47049

Žebeljan Manuela, DJ Smederevca 9,
Zrenjanin, osebno delovno dovoljenje, št.
0424473107. s-47112

Žerjav Polona, CKŽ 27, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14071. p-47077

Žitnik Alojzija, Gerbičeva ulica 43 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
928417, reg. št. 199168. s-47135

Žontar Dragica, Britof 237, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 224491,
reg. št. 49035, izdala UE Kranj. g-47017


