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Sodni register

KRŠKO

Rg-203697
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00292 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROHRBLITZ, zaščita oko-
lja in komunalne storitve, Sevnica,
d.o.o., sedež: Mrzla Planina 15, 8292
Zabukovje, pod vložno št. 1/03098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in kapitala, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754356
Sedež: 8292 Zabukovje, Trnovec 16
Osnovni kapital: 3,104.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Anton, Sevnica,

Florjanska ulica 129, vstop 19. 2. 1993,
vložek 3,104.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 9000 Sto-
ritve javne higiene.

Rg-203702
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00491 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KMEČKA ZADRUGA
BREŽICE, z.o.o., sedež: Pod obzidjem
39, 8250 Brežice, pod vložno št.
2/00026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5164168
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-205467
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00130 z dne 14. 5. 1998 pod

vložno št. 1/03924/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1263048
Firma: FUNK, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FUNK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Nova vas pri Mokricah 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Janković Natko, Zagreb,

R Hrvaška, Braće Domany 4, vložil
1,485.000 SIT, in Jelen Dario, Samobor –
R Hrvaška, 9. svibnja 20, vložil 15.000 SIT
– vstopila 16. 3. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ceglar Andrea, Jesenice na Do-
lenjskem, Nova vas pri Mokricah 43, zasto-
pa družbo z omejitvijo, da posle, katerih
vrednost presega 50.000 SIT, sklepa v so-
glasju s skupščino.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-205481
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00051 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RADIO SEVNICA, sedež:
Naselje heroja Maroka 14, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/03885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1214691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Dernovšek Branka, razrešena
23. 12. 1997; direktor Mlakar Radko, Sev-
nica, Ribniška 17, imenovan 23. 12. 1997,
zastopa Radio Sevnica brez omejitev.

LJUBLJANA

Rg-204032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00961 z dne 6. 3. 1998 pod št. vložka
1/30295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273370
Firma: AMNIM, d.o.o., center za

znanstveno vizualizacijo, Ljubljana
Skrajšana firma: AMNIM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorazdova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Amon Tomaž, Kočevje, Ru-

darsko naselje 13, vstop 27. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Amon Tomaž, imenovan 27. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov.

Rg-204035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00977 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa COMNET GLOBAL, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., sedež: Trg revolu-
cije 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
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me, spremembo ustanoviteljev in deležev,
spremembo dejavnosti, zastopnika in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 13. 2. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5953049
Firma: RIKO INŽENIRING, zastopanje

in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RIKO INŽENIRING,

d.o.o.
Ustanovitelj: Čupković-Skender Miran,

izstop 13. 2. 1998; Škrabec Janez, Ribni-
ca, Hrovača 62, vstop 13. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Čupković-Skender Miran, razrešen 13. 2.
1998; direktor Škrabec Janez, imenovan
13. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litože-
leznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2751 Litje žele-
za; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene.

Rg-204036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01098 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ECU, podjetje za svetovanje, po-
sredovanje in trženje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Prušnikova 95, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5572223
Firma: ECU, podjetje za svetovanje,

posredovanje in trženje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: ECU, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Na produ 2.

Rg-204037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01318 z dne 6. 4. 1998 pod št. vložka
1/30407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278231
Firma: DELTA-M, d.o.o., inženiring,

svetovanje in trženje
Skrajšana firma: DELTA-M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 264
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Pržulj Mlađen, vložek

1,280.000 SIT; Pržulj Marko, vložek
80.000 SIT, Pržulj Albina, vložek 160.000
SIT in Pržulj Nataša, vložek 80.000 SIT, vsi
Ljubljana, Hafnerjeva ulica 4a, vstopili 23. 2.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pržulj Mlađen, imenovan 23. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Dru-
go založništvo; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 36630 Proizivodnja drugih izdelkov;
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-204038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01321 z dne 24. 3. 1998 pod št. vložka
1/30360/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278240
Firma: MUREN, podjetje za računo-

vodske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MUREN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Martinec 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Muren Albina, Ljubljana,

Ulica bratov Martinec, vstop 13. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muren Albina, imenovana 13. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-204041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01351 z dne 17. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25575/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 1278355001
Firma: PANOX, družba za storitve, raz-

vedrilo in trgovino, d.o.o., podružnica Aj-
dovščina 1, Ljubljana

Skrajšana firma: PANOX, d.o.o., po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ajdovščina 1
Ustanovitelj: PANOX, družba za storitve,

razvedrilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina 1,
Ljubljana, vstop 9. 3. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kupljenik Viktor, Ljubljana, Šerkova
9, imenovan 9. 3. 1998, zastopa podružni-
co brez omejitev, kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92711 Prire-
janje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01473 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PANOX, družba za storitve, razve-
drilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina 1,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859778
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92711 Prire-
janje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01862 z dne 20. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1293508
Firma: POWER PLUS, podjetje za pro-

izvodnjo in trženje visoke tehnologije ter
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: POWER PLUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klopčavar-Štublar Nataša,

Ljubljana, Šmartno pod Šmarno goro 63,
vstop 19. 3. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štublar Jože,
Ljubljana, Triglavska 32, vstop 19. 3. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štublar Jože, imenovan 19. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Klopčavar-Štublar Nataša, imenovana
19. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 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;
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 go-
spodinjstvo; 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.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup

(leasing); 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01621 z dne 2. 4. 1998 pod št. vložka
1/30399/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278681
Firma: INEMA, d.o.o., marketing in sto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jemec Vinko, Škofja Lo-

ka, Spodnji trg 5, vstop 19. 3. 1998, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lamprecht Martina, Bad Eisenkappel,
Bad Eisenkappel 308, vstop 19. 3. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jemec Vinko, imenovan 19. 3. 1998;
prokuristka Lamprecht Martina, imenovana
19. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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
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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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah

z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01622 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa VIRGO – GORNIK IN DRUŽBENIK,
trgovina in storitve, d.n.o., Morava 27,
sedež: Morava 27, 1338 Kočevska Re-
ka, pod vložno št. 1/22002/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika, družbene pogodbe
z dne 15. 1. 1998 in izbris osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5746108
Ustanoviteljica Gornik Ivan, izstop

31. 12. 1997; Gornik Mateja, Kočevje, Ka-
juhovo naselje 15, vstop 31. 12. 1997, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornik Ivan, razrešen 15. 1. 1998.

Rg-204048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01727 z dne 6. 4. 1998 pri subjektu
vpisa XENYA, inženiring, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:5591872
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Osnovni kapital: 11,512.175,30 SIT
Ustanovitelj: Reinhardt Peter, Ljubljana,

Fabianijeva 39, vstop 24. 3. 1998, vložek
2,768.751,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-204049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01804 z dne 9. 4. 1998 pod št. vložka
1/30422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279092
Firma: AZOR, Agencija za osebni raz-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva 14
Osovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: MADE, poslovne storitve,

d.o.o., Maribor, Gregorčičeva ulica 5, vs-
top 16. 3. 1998, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kos Erik, Mari-
bor, Cankarjeva ul. 25, vstop 16. 3. 1998,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rečnik Erna, Maribor, Cankarjeva
ul. 25, vstop 16. 3. 1998, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Erik, imenovan 16. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
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poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-204050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01837 z dne 6. 4. 1998 pod št. vložka
1/30411/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279165
Firma: PPP, družba za prestrukturira-

nje podjetij, d.o.o.
Skrajšana firma: PPP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 27. 3.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zagožen Marija, Ljubljana, Hafner-
jeva 6a, imenovana 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo 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;
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 go-
spodinjstvo; 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; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01901 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
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vpisa TRIVAL ANTENE, oprema za tele-
komunikacije, d.o.o., Kamnik, sedež: Ba-
kovnik 3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/21900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5740681
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:

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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-204053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01915 z dne 21. 4. 1998 pod št. vložka
1/30478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293559
Firma: BKP, d.o.o., podjetje za inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,547.800 SIT
Ustanovitelja: Klančar Andrej, Ljubljana,

Podpeč 57, vstop 6. 3. 1998, vložek
773.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petkovski Zoran, Ljubljana, Koroškega ba-
tajona 11, vstop 6. 3. 1998, vložek
773.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klančar Andrej, imenovan 6. 3.
1998; direktor Petkovski Zoran, imenovan
6. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 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; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s

posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na 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 iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, 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; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-

ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01919 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MRAVLJICA, podjetje za čiščenje
prostorov in ostale storitve, d.o.o., Novo
Polje, C X/20a, Ljubjana, sedež: Novo
Polje, C. X/20a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14717/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in akta o ustanovitvi z dne
31. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5571138
Ustanoviteljica: Planinc Slavka, izstop

31. 3. 1998; Planinc Tatjana, izstop 31. 3.
1998; Planinc Ernestina, Ljubljana, Novo
Polje, C. X/20a, vstop 31. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Planinc Slavka, razrešena 31. 3.
1998; direktorica Planinc Ernestina, ime-
novana 31. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-204057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02311 z dne 9. 2. 1998 pri subjektu
visa GD, podjetje za gradbeno dejavnost,
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d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik, sedež:
Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/11788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5480736
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Slanšek Iztok, Hrastnik, Boben 17a,
razrešen 8. 9. 1992 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04647 z dne 16. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MAJOCOM, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Cesta na Vrhovce 11,
Ljubljana, sedež: Cesta na Vrhovce 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 9. 2. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5839947
Firma: MAJOCOM, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelji: Simonič Marta, izstop 9. 9.

1996; Nikolić Tatjana, Ljubljana-Polje, Ce-
sta španskih borcev 61, vstop 9. 9. 1996,
vložek 945.610,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lukanović Dragomir, Gradačac,
Gornje Krečane, vstop 9. 9. 1996, vložek
945.610,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Simonič Marta, razrešena 9. 9. 1996;
direktorica Nikolić Tatjana, imenovana 9. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 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; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-204059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02063 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa POSEIDON MARINE, d.o.o., trgovi-
na, turizem, servis, sedež: Jamova 60b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
skrajšane firme, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5476275
Firma: POSEIDON MARINE, trgovina

in založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: POSEIDON MARINE,

d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dergoma-

ška 39
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Gorjup Ivan, izstop 5. 3.

1997; Oberč Dušan, izstop 5. 3. 1997;
Dernulc Aleksander, izstop 5. 3. 1997; Sa-
prunov Peter, Ljubljana, Dergomaška ulica
39, vstop 5. 3. 1997, vložek 1,502.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dernulc Aleksander, razrešen 5. 3.
1997 kot v.d. direktorja; direktor Saprunov
Peter, imenovan 5. 3. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-

jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-204063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01085 z dne 26. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ALPEMETAL, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta Ljub-
ljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
5193/97 – zaradi vpisa dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5145058
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2745 Proizvodnja drugih neželez-
nih kovin; 2753 Litje lahkih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 3821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-204064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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97/05193 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ALPEMETAL, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta ljub-
ljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, pooblastil zastopnika, člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5145058
Osnovni kapital: 152,997.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 4. 8.
1997, vložek 72,620.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 4. 8. 1997,
vložek 15,976.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 8. 1997,
vložek 14,151.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ALAK, Poslovno trgovinske sto-
ritve, d.o.o., Polhov Gradec, Setnik 3a, vs-
top 21. 9. 1990, vložek 11,484.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Blatnik Alojz,
Ivančna Gorica, Vrhpolje pri Šentvidu 10,
vstop 4. 8. 1997, vložek 766.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kranjc Peter, Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. IV/56, vstop 4. 8.
1997, vložek 3,942.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dolinar Breda, Ljubljana, Po-
dreber 18, vstop 4. 8. 1997, vložek
1,529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Činkole Anton, Šmarje-Sap, Lahova cesta
1, vstop 4. 8. 1997, vložek 556.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Plevnik Milan,
Ljubljana, Novakova ulica 5, vstop 4. 8.
1997, vložek 4,718.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slijepčević Radko, Ljubljana,
Kogojeva ulica 1, vstop 4. 8. 1997, vložek
580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cerar Igor, Ljubljana, Gosposka ulica 4, vs-
top 4. 8. 1997, vložek 522.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Miklič Mirko, Ljublja-
na, Zoletova 3, vstop 4. 8. 1997, vložek
710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leskovec Martin, Ig, Ig 73, vstop 4. 8.
1997, vložek 885.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurca Vilko, Medvode, Krži-
šnikova 2, vstop 4. 8. 1997, vložek
586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janežič Jakob, Ljubljana, Tržaška cesta
342, vstop 4. 8. 1997, vložek 888.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič
Vesna, Ljubljana, Pokopališka 1, vstop 4. 8.
1997, vložek 460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rebselj Anton, Ljubljana, Če-
belarska ulica 22, vstop 4. 8. 1997, vložek
770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škufca Franc, Ljubljana, Kamnogoriška ce-
sta 43, vstop 4. 8. 1997, vložek 229.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pust Ga-
brijel, Ljubljana, Hladilniška pot 1, vstop
4. 8. 1997, vložek 696.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Petrič Milan, Preserje,
Kamnik pod Krimom 128, vstop 4. 8. 1997,
vložek 764.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Trontelj Tomaž, Grosuplje, Ponova
vas 35a, vstop 4. 8. 1997, vložek 421.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Džafić Đe-
mal, Ljubljana, Aljaževa ulica 19, vstop 4. 8.
1997, vložek 718.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gluhodedov Rok, Ljubljana,

Tugomerjeva ulica 8, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 140.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hamulič Enver, Ljubljana, Ulica Vide
Pregarčeve 34, vstop 4. 8. 1997, vložek
141.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Buh Janez, Polhov Gradec, Srednji vrh 25,
vstop 4. 8. 1997, vložek 208.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tasić Zoran, Ljub-
ljana, Tbilisijska 28, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 419.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čučuk Nurija, Ljubljana, Osojna pot
3, vstop 4. 8. 1997, vložek 406.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Milič Ljubomir,
Ljubljana, Černetova ulica 26, vstop 4. 8.
1997, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rastija Dušanka, Ljubljana,
Brankova ulica 1, vstop 4. 8. 1997, vložek
109.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Mirko, Polhov Gradec, Podreber
18, vstop 4. 8. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Ne-
venka, Ljubljana, Tržaška cesta 51, vstop
4. 8. 1997, vložek 107.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Planinc Zoran, Ljublja-
na, Rojčeva ulica 19, vstop 4. 8. 1997,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Potočnik Igor, Ljubljana, Tržaška
51, vstop 4. 8. 1997, vložek 128.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Beširević Se-
nada, Ljubljana, Pot na Rakovo Jelšo 58,
vstop 4. 8. 1997, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Fašelek Miran,
Ljubljana, Trinkova ulica 100, vstop 4. 8.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fašelek Franc, Škofljica, Smr-
jene, vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fašelek
Marija, Ljubljana, Trinkova ulica 100, vstop
4. 8. 1997, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sušnik Andrej, Polhov
Gradec, Polhov Gradec 123, vstop 4. 8.
1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sušnik Ema, Polhov Gradec,
Polhov Gradec 123, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sušnik Miha, Polhov Gradec, Polhov
Gradec 123, vstop 4. 8. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sušnik Melhijor, Polhov Gradec, Polhov
Gradec 123, vstop 4. 8. 1997, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Marija, Preserje, Kamnik pod Krimom
128, vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pust Vikto-
rija, Ljubljana, Hladilniška pot 1, vstop 4. 8.
1997, vložek 233.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marn Darinka, Šmarje-Sap,
Ljubljanska 54a, vstop 4. 8. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Padar Andrej, Škofljica, Pijava Gorica 107,
vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Trontelj Alojzij,
Grosuplje, Ponova vas 35a, vstop 4. 8.
1997, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Tomažič Igor, Domžale, Ljub-
ljanska 76, vstop 4. 8. 1997, vložek
159.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Benedik Tomažič Teja, Domžale, Ljubljan-
ska 76, vstop 4. 8. 1997, vložek 159.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lulić Salih,
Ljubljana, Cesta na Brdo 109, vstop 4. 8.
1997, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lulić Fatima, Ljubljana, Cesta
na Brdo 109, vstop 4. 8. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Vidmar Marija, Ljubljana, Kvedrova 5, vstop
4. 8. 1997, vložek 364.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gabrovšek Robert, Ljub-
ljana, Kamnogoriška 39, vstop 4. 8. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gabrovšek Alojzija, Ljubljana, Kam-
nogoriška 39, vstop 4. 8. 1997, vložek
253.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zadnikar Ciril, Ljubljana, Kamnogoriška 39,
vstop 4. 8. 1997, vložek 188.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zadnikar Angela,
Ljubljana, Kamnogoriška 39, vstop 4. 8.
1997, vložek 216.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Husić Haseda, Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 96, vstop 4. 8. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Husić Esad, Ljubljana, Cesta na Brdo 96,
vstop 4. 8. 1997, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nuhanović Asim,
Ljubljana, Cesta na Brdo 96, vstop 4. 8.
1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nuhanović Fatima, Ljubljana,
Cesta na Brdo 96, vstop 4. 8. 1997, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bitenc Jožica, Ljubljana, Marije Hvaličeve
10, vstop 4. 8. 1997, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Davinić Petar,
Ljubljana, Pod Topoli 8, vstop 4. 8. 1997,
vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Davinić Majda, Ljubljana, Pod To-
poli 8, vstop 4. 8. 1997, vložek 270.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blatnik Ol-
ga, Šentvid pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu
10, vstop 4. 8. 1997, vložek 209.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Buh Julijana,
Polhov Gradec, Srednji vrh 25, vstop 4. 8.
1997, vložek 233.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Buh Anton, Polhov Gradec,
Srednji vrh 25, vstop 4. 8. 1997, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pust Peter, Ljubljana, Hladilniška pot 1, vs-
top 4. 8. 1997, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šoba Helena, Ljub-
ljana, Klopčičeva 2, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 233.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marinšek Roman, Ljubljana,
Adamičeva ulica 5, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marinšek Branka, Ljubljana, Adami-
čeva ulica 5, vstop 4. 8. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sašinović Ale, Ljubljana, Adamičeva ulica 5,
vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kobal Milan, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 11, vstop 4. 8. 1997,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Janežić Dragica, Ljubljana, Tržaška
342, vstop 4. 8. 1997, vložek 103.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miklič Ljud-
mila, Ljubljana, Zoletova ulica 3, vstop 4. 8.
1997, vložek 101.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Arrigler Vesna, Ljubljana, Ker-
snikova ulica 11, vstop 4. 8. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plevnik Marija, Ljubljana, Glinškova ploščad
9, vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tasić Milena,
Ljubljana, Tbilisijska 28, vstop 4. 8. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Potočnik Kranjc Branka, Ljubljana,
Rožna dolina, C. IV/56, vstop 4. 8. 1997,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jankovič Ivanka, Ljubljana, Ulica
miru 17, vstop 4. 8. 1997, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lulić Edin,
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Ljubljana, Cesta na Brdo 109, vstop 4. 8.
1997, vložek 136.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Merdanović Semir, Ljubljana,
Cesta na Brdo 109, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plevnik Igor, Ljubljana, Novakova 5,
vstop 4. 8. 1997, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petrič Gabi, Pre-
serje, Kamnik pod Krimom 128, vstop 4. 8.
1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Leskovec Silva, Canada, Re-
noak Court Mississaugaontar, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blatnik Damjana, Šentvid pri Stični, Vrhpo-
lje pri Šentvidu 10, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 74.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Blatnik Alojzij, Šentvid pri Stični, Vrh-
polje pri Šentvidu 10, vstop 4. 8. 1997,
vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Blatnik Matej, Šentvid pri Stični, Vrh-
polje pri Šentvidu 10, vstop 4. 8. 1997,
vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrič Miha, Preserje, Kamnik pod
Krimom 128, vstop 4. 8. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Buh Marko, Polhov Gradec, Srednji vrh 25,
vstop 4. 8. 1997, vložek 61.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Buh Vinko, Pol-
hov Gradec, Srednji vrh 25, vstop 4. 8.
1997, vložek 61.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Buh Stanislava, Polhov Gradec,
Srednji vrh 25, vstop 4. 8. 1997, vložek
61.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rebselj Urška, Ljubljana, Kamnogoriška ce-
sta 39, vstop 4. 8. 1997, vložek 48.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurca Si-
mon, Medvode, Kržišnikova 2, vstop 4. 8.
1997,vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Alič Barbara, Polhov Gradec,
Setnik 4a, vstop 4. 8. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leskovec Mateja, Ig, Ig 73, vstop 4. 8.
1997, vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Leskovec Martina, Ig, Ig 73, vs-
top 4. 8. 1997, vložek 57.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Plevnik Mojca, Ljub-
ljana, Novakova 5, vstop 4. 8. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tasić Marko, Ljubljana, Tbilisijska 28, vstop
4. 8. 1997, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tasić Robert, Ljubljana,
Tbilisijska 28, vstop 4. 8. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Marko, Polhov Gradec, Podreber
18, vstop 4. 8. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolinar Jure,
Polhov Gradec, Podreber 18, vstop 4. 8.
1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kranjc Jernej, Ljubljana, Rož-
na dolina, c. IV/56, vstop 4. 8. 1997, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kranjc Matija, Ljubljana, Rožna doli-
na, c. IV/56, vstop 4. 8. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čučuk Edin, Ljubljana, Osojna pot 3, vstop
4. 8. 1997, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čučuk Fehime, Ljublja-
na, Osojna pot 3, vstop 4. 8. 1997, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomažič Uroš, Domžale, Ljubljanska 76,
vstop 4. 8. 1997, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; KOVINARSTVO
MAJA, p.o., Ljubljana, izstop 4. 8. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plevnik Milan, razrešen 4. 8. 1997 in

ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kranjc Peter,
Alič Alojzija in Pust Gabrijel, vsi vstopili 4. 8.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01254/01175-1997/JM z dne
11. 9. 1997 in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah.

Rg-204065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05519 z dne 9. 2. 1998 pri subjektu
vpisa AIR TRADE G.KRANJC IN
DRUŽABNIK, k.d., podjetje za posredniš-
tvo in trgovino na debelo, Ljubljana, Du-
najska 7, sedež: Dunajska 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28861/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5967422
Firma: AIR TRADE G.KRANJC IN

DRUŽABNIK, k.d., podjetje za posredniš-
tvo in trgovino na debelo, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41.

Rg-204066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05822 z dne 12. 2. 1998 pri subjektu
vpisa POOLGRAF, trgovina s poslovnimi
darili in artikli za prosti čas, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta v Zajčjo dobravo 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo akta o utanovitvi družbe z dne 13. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5306574
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:

17300 Plemenitenje tekstilij; 18100 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-

mi proizvodi; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05855 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa SHS, trgovsko proizvodno storitve-
no podjetje, import-eksport, d.o.o., Ljub-
ljana, Trg komandanta Staneta 5, se-
dež: Trg komandanta Staneta 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15470/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti in družbene pogodbe z dne 20. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5606870
Firma: SHS, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SHS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 303
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

20300 Stavbno mizarstvo; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52710 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet.

Rg-204069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06187 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA FINANCE, finančno sve-
tovanje in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež:
Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe LESNINA
KONTO, d.o.o., Ljubljana, št. reg. vl.:
1/24833/00 s temile podatki:

Matična št.: 5236886
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Pripojitev družbe LESNINA KONTO, Tr-
govina, svetovanje in druge poslovne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Ljubljana,
Parmova 53, št. reg. vl.: 1/24833/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 24. 12.
1997.

Rg-204070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06188 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA KONTO, Trgovina, sveto-
vanje in druge poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
k družbi LESNINA FINANCE, d.o.o., Ljub-
ljana, št. reg. vl.: 1/03781/00 s temile po-
datki:

Matična št.: 5809509
Pripojitev k družbi LESNINA FINANCE,

finančno svetovanje in druge poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, št. reg. vl.:
1/3781/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 24. 12. 1997. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-204072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06751 z dne 6. 2. 1998 pod št. vložka
1/30191/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1243292
Firma: DESIGN BARUT, družba za gra-

fično oblikovanje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DESIGN BARUT, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 8
Ustanovitelja: Barut Živko, Kranj, Ul. Ju-

leta Gabrovška 21, vstop 30. 10. 1997,
vložek 45.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Rumež Emilija,
Kranj, Ul. Jureta Gabrovška 21, vstop
30. 10. 1997 vložek 5.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Barut Živko, imenovan 30. 10. 1997,
zastopa in predstavlja družbo in sklepa po-
godbe in opravlja vsa pravna dejanja brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
01132 Sadjarstvo; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 22110 Izda-
janje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22150 Drugo založništvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63300 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov.

Rg-204073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06759 z dne 13. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/28650/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5985374001
Firma: AVTO G, Trgovina z motornimi

vozili in rezervnimi deli, d.o.o., Podružni-
ca Ljubljana

Skrajšana firma: AVTO G, d.o.o., Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 8
Ustanovitelj: AVTO G, Trgovina z motor-

nimi vozili in rezervnimi deli, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 132, vstop 21. 11. 1997, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podružni-
ce.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mujezinović Ibrahim, Tešanj, Krndija
TKA 5, imenovan 21. 11. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-204074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06760 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO G, Trgovina z motornimi vo-
zili in rezervnimi deli, d.o.o., sedež: Tr-
žaška 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe z dne 21. 11. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5985374
Ustanovitelji: Križaj Matjaž, Škofja Loka,

Partizanska 42, vstop 9. 10. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Križnar Jurij, Ljubljana, Medno 42, vstop
9. 10. 1996, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kamin Franc, Ljub-
ljana, Podreča 111, vstop 9. 10. 1996, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Križaj Primož, Škofja Loka, Šolska
ulica 6, vstop 9. 10. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mujezino-
vić Ibrahim, Tešanj, Krndija TKA 5, vstop
21. 11. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Križaj Primož, razrešen 21. 11. 1997
in imenovan za prokurista; direktor Mujezi-
nović Ibrahim, imenovan 21. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
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tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-204076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06764 z dne 26. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/20024/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5699134002
Firma: ST-STORITVE TRGOVINA,

d.o.o., Ljubljana, podružnica THALEIA
Skrajšana firma: ST, d.o.o., Ljubljana,

podružnica THALEIA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 104
Ustanovitelj: ST, d.o.o., Ljubljana, Pri-

voz 5, vstop 13. 11. 1997, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Bjedov Marija, Ljubljana, Rožna do-
lina c. XIX/11, imenovana 13. 11. 1997,
kot vodja podružnice zastopa brez omeji-
tev; zastopnica Tratnik Tina, Kamnik, Kranj-
ska cesta 3d, imenovana 13. 11. 1997,
kot vodja podružnice zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06801 z dne 4. 12. 1997 pri subjektu
vpisa PERNER PRODUKTIONS, igralni
pripomočki, d.o.o., Cerknica, sedež: Pod-
skrajnik, Industrijska cona, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/29945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 5710/97, zaradi spremembe ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 1227661
Ustanovitelj: PPG PERNER PUBLISH-

ING GROUP AG, Duben Dubendorf/Zurich,
Schorli-Hus 3, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00733 z dne 1. 4. 1998 pri subjektu
vpisa COLOR, industrija sintetičnih smol,

barv in lakov, d.d., sedež: Cesta koman-
danta Staneta 4, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/00781/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
(datum imenovanja), spremembo članov
nadzornega sveta in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5034400
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolar Bojan, Kranj, Britof 258, razre-
šen in ponovno imenovan 22. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Hrovat Anton,
Medič Žiga in Trošt Niko, izstopili 17. 12.
1997; Mikolič Dean, Trošt Niko, Žnidarčič
Sonja, Žvipelj Aleksandra, Hrovat Anton in
Erman Franc, vstopili 17. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1997.

Rg-204207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00887 z dne 1. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BANKA CREDITANSTALT, d.d., se-
dež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Nowotny Klemens, razrešen 31. 1.
1998; Jenicek Karel Jan, Ljubljana-Šmart-
no, Sp. Gameljne 55, razrešen 31. 1. 1998
kot prokurist in imenovan 1. 2. 1998 za
direktorja.

Rg-204208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00086 z dne 1. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA INTERSET, Med-
narodna trgovina, d.d., sedež: Trdinov
trg 4, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/15727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5556465
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žavbi Rudolf, Domžale, Petrovčeva
16, imenovan 1. 1. 1998; zastopniki Stan-
čič Aleksander, Prosenik Hilda in Praprot-
nik Frane, razrešeni 1. 1. 1998.

Član nadzornega sveta: Žavbi Rudi,
predsednik, je izstopil 1. 1. 1998.

Rg-204210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05946 z dne 2. 4. 1998 pri subjektu
AVTOMERKUR VOZILA, prodaja vozil,
d.o.o., sedež: Vošnjakova 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26874/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5913241
Sedež: 1000 Ljubljana, BTC, Šmar-

tinska 152.

Rg-204211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05859 z dne 3. 4. 1998 pri subjektu
vpisa HYUNDAI AVTO TRADE, družba za
zunanjo in notranjo trgovino z avtomobi-
li, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 45,

1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/13576/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5526485
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje Slo-

venijales, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vs-
top 22. 10. 1991, vložek 31,307.341,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1997.

Rg-204212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00737 z dne 3. 4. 1998 pri subjektu
vpisa INMED, Medicina in tehnika, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Hubadova 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02899/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306086
Ustanoviteljica: Blatnik Anton, izstop

2. 2. 1998; Blatnik Vertot Olga, Ljubljana,
Hubadova 31, vstop 9. 12. 1989, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Anton, razrešen 2. 2. 1998;
direktorica Blatnik Vertot Olga, imenovana
2. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in

aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6312 Skladiščenje; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8511 Bonišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Pod šiframi dejavnosti 85.11, 85.121 in
85.122 se lahko opravlja le dejavnost oftal-
mologije.

Rg-204213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00913 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BOŽNAR IN PARTNER, tiskarstvo,
grafični inženiring in trgovina, d.n.o.,
Ljubljana, Streliška 12a, sedež: Streliška
12a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5913730
Firma: BOŽNAR IN PARTNER – VIZIJE

TISKA, tiskarstvo, grafični inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Streliška 12a

Skrajšana firma: BOŽNAR IN PARTNER
– VIZIJE TISKA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Sivka Matjaž, Ljubljana,

Kosovelova 19, vložil 1,130.000 SIT, in
Božnar Tatjana, Ljubljana, Rožičeva 6, vlo-
žila 380.000 SIT – izstopila iz d.n.o. in vsto-
pila v d.o.o. 10. 2. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 7. 4. 1998: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki, odpadki; 516 Trgovina na debe-
los stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 652 Drugo fi-
nančno posredništvo; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 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 go-
spodinjstvo; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-204214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01558 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o., sedež:
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, dejavno-
sti in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Pravnoorg. oblika. delniška družba
Osnovni kapital: 65.354,780.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada Republike Slovenije,

Ljubljana, izstopila 11. 12. 1997; Republi-
ka Slovenija, Ljubljana, vložila
48.302,790.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
3.589,420.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vlo-
žil 1.705,2000.000 SIT, Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 6.638,130.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 2.781,710.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
2.337,530.000 SIT – vstopili 11. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
mag. Zupan Adolf, Novo mesto, Seidlova
56, razrešen 29. 1. 1998 kot generalni di-
rektor in imenovan za člana uprave, pred-
sednik uprave Tevž Peter, Grosuplje, Pero-
vo 17, in člana uprave mag. Kramberger
Miran, Ljubljana, Poljanski nasip 12, zasto-
pa družbo kot podpredsednik uprave, in
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mag. Špenko Adolf, Ljubljana, Rožna dolina
c. IV/10, imenovani 29. 1. 1998.

Člani nadzornega sveta: dr. Škof Matija,
Logar Metod, Kovačič Miloš, Bergoč Ivan in
Hadalin Boris, vstopili 29. 1. 1998, Osterl
Emil, vstopil 10. 2. 1998, Kastelic Anton,
Mivšek Bojan, Pribac Edko in Senica Darja,
vstopili 22. 6. 1997.

Dejavnost, izbrisana 7. 4. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 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.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-

trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55510 Storitve menz; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 64200 Tele-
komunikacije; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67110 Storitve finančnih trgov;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.600–
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi od-
ločbe Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01315/02034-1998/ST
z dne 18. 3. 1998.

Rg-204217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06307 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA TRGOVINA, trgovska
družba z blagom za široko potrošnjo,
d.o.o., sedež: Celovška c. 228, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/27170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5925932
Sedež:  1000  Ljubljana,  Slovenska

c. 54.

Rg-204218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00066 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
Kapitalski sklad-pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., sedež: Dunaj-
ska cesta 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/28739/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5986010
Član nadzornega sveta: Gantar Matjaž,

izstopi 17. 12. 1997; Malavašič Vinko, vsto-
pil 17. 12. 1997.

Rg-204219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00329 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, sedež:
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446546
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Turk Zdravku, ki je bil razrešen
31. 12. 1997.

Rg-204220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05582 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa HIDA TRADE FINANCE, družba za
zastopanje in trgovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Koželjeva 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5393078
Sedež: 1000 Ljubljana, Rozmanova 2.

Rg-204221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05847 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
ARBORETUM NOVA, proizvodnja, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., Radomlje, se-
dež: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/25268/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5842395
Ustanovitelja: Ocepek Aleš, Radomlje,

Gostičeva 85, vložil 1,508.560 SIT, in Na-
rat Janez, Domžale, Perkova 23a, vložil
2,980.240 SIT – vstopila 21. 1. 1994, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-204222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05754 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa CERES, trgovina, posredovanje in
gostinstvo, d.o.o., Archinetova 9, Ljub-
ljana, sedež: Archinetova 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10045/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446074
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 5141 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 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 go-
spodinjstvo; 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-204224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06183 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO GRAFIT, arhitektura in gra-
fika, d.o.o., Ljubljana, sedež: Levstikova
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5575087
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59.

Rg-204226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06081 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa INFO-START, Podjetje za prenovo
poslovnih procesov in gradnjo informa-
cijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Jadranska ul. 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26311/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5872162
Ustanovitelj: START – Svetovalna hiša,

d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, izstop
24. 10. 1997; Vintar Mirko, Ljubljana, Mar-
tina Krpana 34, vstop 24. 10. 1997, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/00735 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BIROINŽENIRING, servis, prodaja,
inženiring, d.o.o., sedež: Žabjak 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5066468
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopil 19. 6. 1996, vložil 773.000 SIT, in
INFOND AREH, Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg osvoboditve,
vstopila 20. 12. 1996, vložila 823.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-204228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05803 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ART, trgovina na debelo in drobno,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Trubarjeva 51a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5376602
Skrajšana firma: ART, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska ce-

sta 2
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112
Posredništvo 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-

belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni 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; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-204512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00946 z dne 18. 2. 1998 pri subjektu
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vpisa KIMON – MARINČEK IN ČERNIČ,
podjetje za proučevanje borilnih špor-
tov, športno-rekreacijskih aktivnosti
odraslih in otrok in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Topniška 33, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 8662/94 zaradi naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5374618
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 4.

Rg-204513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06482 z dne 2. 2. 1998 pri subjektu
vpisa PRVI INVESTICIJSKI SKLAD, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 9.674,677.000 SIT

Rg-204514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00465 z dne 30. 1. 1998 pri subjektu
vpisa PRVI INVESTICIJSKI SKLAD, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 6860/96
zaradi povečanja osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893399
Sklep Srg 6860/96 se popravi tako, da

se znesek povečanja osnovnega kapitala
29,100.000 SIT nadomesti s pravilnim
29,190.000 SIT. V ostalem se sklep glasi
kot z dne 13. 1. 1997.

Rg-204517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06873 z dne 5. 2. 1998 pri subjektu vpi-
sa MŽ AGROMARKET, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Trzin, sedež: Kidričeva
9, 1234 Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/07879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5397642
Sedež: 1326 Trzin, Hrastovec 26.

Rg-204518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07414 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLO-
VENIJE, sedež: Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Frelih Tone, razrešen 31. 12. 1997;
direktor Rober-Dorin Filip, Novo mesto, Nad
mlini 62, imenovan 1. 1. 1998, zastopa
sklad brez omejitev.

Rg-204519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/00024 z dne 13. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30092/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244264
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA ZA-

KONJŠEK-RUPNIK-STANKIĆ, o.p.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čufarjeva 1
Ustanovitelji: zakonjšek-Rupnik Margare-

ta, Bled, Cesta svobode 33, Stankić-Rup-
nik Maja, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
130, in Stankić Zoran, Ljubljana-Šmartno,
Srednje Gameljne 36a, vstopili 3. 10.
1997, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki zakonjšek-Rupnik Margareta, Stan-
kić-Rupnik Maja in Stankić Zoran, imenova-
ni 3. 10. 1997, zastopajo družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-204520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06271 z dne 15. 1. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Poslovna enota Maribor, Maribor, Kne-
za Koclja 14, sedež: Kneza Koclja 14,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10687/15 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika
firme s temile podatki:

Matična št.: 5063345018
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Maribor
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cipot Rudolf-Rudi, Puconci, Brezov-
ci 2d, ki od 15. 10. 1997 zastopa družbo v
okviru dejavnosti območne enote.

Rg-204521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06269 z dne 9. 1. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Poslovna enota Koroška, Slovenj Gra-
dec, sedež: Pohorska 12, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/10687/18 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil zastopnika in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5063345019
Firma:ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., OBMOČNA ENOTA SLOVENJ
GRADEC

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slemenik Oton, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Tomaška vas 10, ki od 15. 10.
1997 zastopa družbo neomejeno v okviru
dejavnosti poslovne enote.

Rg-204522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07060 z dne 8. 1. 1998 pri subjektu
ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež: Sloven-
ska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026024

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralni direktor Kert Miroslav, dipl. oec, raz-
rešen 1. 12. 1997; predsednik uprave To-
maž Aljoša, Ljubljana, Ulica Gubčeve briga-
de 63, ter člana uprave Kos Bogomir, Ljub-
ljana, Štihova ulica 1, in Verstovšek Vito,
Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 72, ime-
novani 1. 12. 1997, upravo vedno zastopa-
ta dva člana uprave – predsednik in eden
od podpredsednikov (član).

Rg-204523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07247 z dne 23. 1. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA SET, d.d., Splo-
šna elektro trgovina, sedež: Pod trančo
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5198704
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vodičar Janko, razrešen 31. 12.
1997; direktor Levpušček Milan, Celje, Za-
grad 12c, imenovan 16. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-204524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05242 z dne 9. 1. 1998 pri subjektu
vpisa FERSPED LJUBLJANA, Špedicija
za mednarodni in notranji promet, d.d.,
sedež: Parmova 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01250/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, statuta, članov nadzornega sveta in
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5069084
Firma: FERSPED, d.d., mednarodna

špedicija
Skrajšana firma: FERSPED, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žnidarič Zoran, Ljubljana, Na Herši
11, ki od 3. 9. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tavčar Rado,
Hrovat Stane, Lešnik Jože, Klodič Mirjana
in Mur Vlasta, izstopili 29. 8. 1997; Kosta
Bizjak, Vrhunc Bogomir, Mavrič Vitomir,
Kopše Branko in Klodič Mirjana, vstopili
29. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 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; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
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Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi 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.

Sprememba statuta z dne 29. 8. 1997.

Rg-204525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00331 z dne 23. 1. 1998 pri subjektu
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., sedež: Grič 54, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
6213/97 zaradi zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5075963
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bez-

jak Franjo, Ljubljana, Staničeva 21, razre-
šen 11. 12. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Rg-204526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07219 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MEHANIKA, Trbovlje, Industrijsko
podjetje, d.d., Trbovlje, sedež: Trg revolu-
cije 23, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/00086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033071000
Sprememba statuta z dne 18. 12. 1997.

Rg-204527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00212 z dne 11. 2. 1998 pri subjektu
vpisa PROSVETNI DELAVEC, družba za
opravljanje založniške, časopisno-založ-
niške, informativne in propagandne de-
javnosti, delniška družba, Poljanski na-
sip 28, Ljubljana, sedež: Poljanski nasip
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3036/97 zara-
di naslova zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5147557
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Nered Vida, Kamnik, Groharje-
va 14, imenovana 14. 5. 1997, zastopa in
predstavlja družbo le skupno z drugim čla-
nom in predsednikom uprave hkrati, v me-
jah pooblastil, ki jih določa poslovnik o delu
uprave.

Rg-204529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

97/07191 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa TEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ IN
PLATNO, d.d., Grosuplje, sedež: Tabor-
ska c. 34, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/01904/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034213
Člani nadzornega sveta: Marcijan Vida,

Omejec Anton in Potokar Ivanka, izstopili
16. 12. 1997; Kralj Jernej, Potokar Ivanka
in Perko Jože, vstopili 16. 12. 1997.

Rg-204530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07031 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa TEHNOUNION AS, prodajanje in
servisiranje vozil, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 258, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01993/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5091013
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrhunc Stanislav, razrešen 30. 11.
1997; direktor Ferjančič Danilo, Izlake,
Podlipovica 2, imenovan 1. 12. 1997.

Rg-204531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00314 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MERCATOR-PEKARNA GROSUP-
LJE, d.d., proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic, sedež: Gasilska c. 2,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/02767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5015596
Vpiše se sprememba statuta z dne 16. 6.

1995.

Rg-204532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04934 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO GROSUPLJE, Družba
za izdelavo notranje opreme, d.d. sedež:
Cesta na Krko 38, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/03439/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5025737
Sedež: 1290 Grosuplje, Cesta na Kr-

ko št. 24.

Rg-204535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06235 z dne 3. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA, elektro in elektronska indu-
strija, d.d., Ljubljana, sedež: Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje d.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti, spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5330424

Firma: ISKRA, elektro in elektronska
industrija, d.d.

Skrajšana firma: ISKRA, dd.
Osnovni kapital: 3.987,291.000 SIT
Ustanovitelji: podjetja, ustanovitelji druž-

be Iskra Holding, d.d., Ljubljana, vložili
542,162.000 SIT, vstopili 21. 12. 1989,
in Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 56, vložil 993,234.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 344,513.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 840,820.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
403,194.000 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 863,368.000 SIT, vstopili 17. 6. 1997
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Še-
šok Dušan, Komenda, Zadružna 32, razre-
šen 24. 7. 1997 kot zastopnik in imenovan
za predsednika začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev, Godec Jože, Ljublja-
na, Pod brezami 19, razrešen 24. 7. 1997
kot prokurist in imenovan za člana začasne
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev, in
Ravnikar Aleksander, Kranj, Krašnova 19,
imenovan 23. 9. 1997, ki zastopa družbo
brez omejitev kot član začasne uprave; za-
stopnik Sodin Vladimir, razrešen 23. 9.
1997.

Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andrej,
Grof Marjan in Slivnik Tomaž, izstopili in
ponovno vstopili 17. 6. 1997, Komatar Pri-
mož, vstopil 17. 6. 1997, Šavli Janko, iz-
stopil in ponovno vstopil 18. 7. 1997, ter
Standeker Nada, vstopila 18. 7. 1997; Kil-
ler Alfred, Lovše Tomaž, Meh Borut, Ne-
mec Aleš, Nerad Ivan in Volk Marko, izsto-
pili 17. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33300 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 50101 Tr-
govina 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-
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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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba statuta z dne 7. 8.1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, opr. št.
LP 01329/01499-1997/MV z dne 29. 10.
1997.

Rg-204536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07447 z dne 10. 2.1998 pri subjektu
vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.d., se-
dež: Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06105/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5198364
Vpiše se sprememba statuta z dne

19. 12. 1997.

Rg-204538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06791 z dne 3. 2. 1998 pri subjektu
Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, sedež: Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09683/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5425069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Puc Mira, razrešena 8. 11. 1997;
zastopnica Bukovec Sonja, Ljubljana, Spod-
nji Rudnik I/027, imenovana 14. 11. 1997,
zastopa agencijo brez omejitev kot v.d. di-
rektorice.

Rg-204543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05715 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
DELOITTE & TOUCHE, d.o.o., revizija in
svetovanje, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15919/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in sklep o zavrnitvi dejavnosti
74.50 s temile podatki:

Matična št.: 5573092
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1998: 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00158 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
IPH CENTER, družba za trgovino, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 20, sedež: Dunajska
20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5672821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čadež Stanislav, razrešen 11. 1.
1998; direktor Trošt Silvester, Ajdovščina,
Bazoviška ul. 8, imenovan 12. 1. 1998.

Rg-204545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04195 z dne 11. 2. 1998 pri subjektu
vpisa Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21918/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58.

Rg-204549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07008 z dne 2. 2. 1998 pri subjektu
vpisa OPTIMA, Leasing, družba za lea-
sing avtomobilov in drugih proizvodov,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5775159
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Radanovič Andrej, Ljubljana, Majaro-
nova 6, ki od 10. 10. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03338 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa SKLAD, splošna kmetijska avkcij-
ska in borzna družba, d.d., Ljubljana, se-
dež: Trg Republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25399/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5847885
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Šintler Branku, ki je bil razrešen
1. 3. 1997.

Rg-204554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05273 z dne 21. 1. 1998 pri subjektu
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD TRBOV-
LJE, sedež: Rudarska c. 10a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/00068/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5056713
Firma: VRTEC TRBOVLJE, Trbovlje
Skrajšana firma: Vrtec Trbovlje
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
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vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-204555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07227 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa GRADIŠČE, Gradbena podjetje,
d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80, sedež:
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/00108/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta z
dne 18. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5066271
Sprememba statuta z dne 18. 12. 1997.

Rg-204556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05100 z dne 19. 1. 1998 pri subjektu
vpisa SANITA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gasilska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00111/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, tipa
in datuma zastopnika ter zavrženje spre-
memb družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5000408
Firma: SANITA, družba za trgovino na

debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Ga-
silska 7

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovšek Jožef, Ljubljana, Bratov-
ževa ploščad 29, ki od 4. 7. 1997 zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-204557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06754 z dne 23. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI,
d.d., sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5053269
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-

brijelčič Marjan, Ljubljana, Streliška 28, raz-
rešen 21. 11. 1997 kot začasni direktor in
imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Justin Tomaž,
Črešnar Pergar Nevenka, Satler Matjaž, Tav-
čer Jurček Elizabeta, Klemenc Aleksander
in Klavžar Draga, vstopili 18. 11. 1997; Čer-
ne Anka, Mekinc Janez, Klemenc Aleksan-
der, Petkovšek Janja, Kočevar Anton in Te-
kavec-Benedičič Barbara, izstopili 18. 11.
1997.

Sprememba statuta z dne 18. 11. 1997.

Rg-204559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06696 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa CTJ, izobraževalni center za tuje
jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21, se-
dež: Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta in
članic nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5084121
Članice nadzornega sveta: Šuleič Ope-

ka Jasmina, Gabron Francka, Makovec Ma-
ja in Logar Gabrijela, izstopile in ponovno
vstopile 8. 7. 1996, ter Jagarinec Darinka,
vstopila 8. 7. 1996.

Sprememba statuta z dne 25. 11. 1997.

Rg-204560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07013 z dne 23. 1. 1998 pri subjektu
vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
enota osnovnega zdravstvenega varst-
va CENTER, Ljubljana, Metelkova 9, se-
dež: Metelkova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00420/02 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5056063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kolbe Milan, razrešen 30. 4. 1997;
direktorica Stefan Stanič Nataša, Ljubljana,
Brajnikova 13, imenovana 1. 10. 1997, za-
stopa enoto brez omejitev v mejah njenih
pooblastil.

Rg-204561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06024 z dne 16. 1. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, sedež:
Karunova 14a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00520/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljice in odgovornosti ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5084440
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vič

Rudnik, izstop 12. 6. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-204563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

97/02267 z dne 21. 1. 1998 pri subjektu
vpisa Vzgojnovarstveni zavod Hans Chri-
stian Andresen, p.o., Ljubljana, Rašiška
7, sedež: Rašiška 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00637/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5057035
Firma: VRTEC HANSA CHRISTIANA

ANDERSENA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občina Ljub-

ljana-Šiška, izstop 28. 2. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
28. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-204564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06787 z dne 6. 1. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBROVA, sedež:
Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, pod
vložno št. 1/00794/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih, spremembo ustanoviteljice in od-
govornosti, spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084415000
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstop 3. 6. 1997; Občina
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dobrova,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, vstop 4. 6.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rode Marjan, razrešen 5. 9. 1997;
zastopnica Mancini Damjana, Ljubljana, Zi-
herlova 41, imenovana 5. 9. 1997, zastopa
šolo brez omejitev kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-204566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06026 z dne 23. 1. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA BORISA ZIHER-
LA, p.o., sedež: Črtomirova ul. 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01417/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih, spremembo firme in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5089913000
Firma: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA

BEŽIGRAD
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Črtomirova 12
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Bežigrad, izstop 12. 6. 1997; Mestna
občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12.6. 1997, odgovornost: odgovarja
do določene višine.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-204567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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97/05740 z dne 15. 1. 1998 pri subjektu
vpisa RUDIS, poslovno združenje za in-
ženiring in izgradnjo objektov, d.d., Tr-
bovlje, sedež: Trg revolucije 25b, 1420
Trbvlje, pod vložno št. 1/01535/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matičnašt.: 5003717
Sprememba statuta z dne 2. 10. 1997.

Rg-204569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06047 z dne 22. 1. 1998 pri subjektu
vpisa PRIMIS, biro za urbanizem, projek-
tiranje in inženiring, Vrhnika, d.d., se-
dež: Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/01599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5166802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nov-

ljan Igor, Vrhnika, Kačurjeva 5, razrešen
29. 10. 1997 kot direktor in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jesenovec Ve-
ra, Pivk Goran, Štular Marinka, Slavec Ta-
tjana, Frelih Igor, Gutnik Lilijana, Vintar Igor
in Alaševič Dragan, izstopili 23. 10. 1997;
Frelih Igor – predsednik, Pivk Goran, Gut-
nik Liljana – namestnica in Slavec Tatjana,
vstopili 23. 10. 1997.

Rg-204982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00591 z dne 27. 2. 1998 pri subjektu
vpisa KPL – GRADNJE, RAST,
INŽENIRING, družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površih, d.d., sedež: Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika, članov nadzornega
sveta in stauta s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pir-

nat Viktor, Ljubljana, Povšetova 14, razrešen
22. 1. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gunde Anton,
izstopil 15. 1. 1998; Maroša Karel, pred-
sednik, izstopil 10. 11. 1997 in ponovno
vstopil 15. 1. 1998, Sušnik Peter, namest-
nik predsednika, vstopil 15. 1. 1998, Bo-
gunič Dunja, vstopila 15. 1. 1998, Klavs
Pavel, Kranjc Alfred in Košak Miha, izstopili
in ponovno vstopili 15. 1. 1998, Tomšič
Zoran in Trobec Jože, izstopila in ponovno
vstopila 10. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 15. 1. 1998.

NOVO MESTO

Rg-204931
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00150 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa BB COMMERCE,
zunanja trgovina in mednarodna špedi-
cija, Otok, d.o.o., sedež: Otok 24, 8332

Gradac, pod vložno št. 1/01061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5381096
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bradica Velimir, razrešen 9. 10.
1997; direktor Brinc Julij, Gradac, Otok št.
24, imenovan 9. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204932
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00175 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa TRANS - ZAJC,
Transport in trgovina, Črnomelj, d.o.o.,
sedež: Svibnik 2/a, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/01192/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404401
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 1821

Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Rg-204933
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00153 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa STATUS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, Met-
lika, d.o.o., sedež: Naselje Borisa Kidri-
ča 6/I, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/03761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 590557
Osnovni kapital: 85,410.000 SIT
Ustanoviteljica: Repac Petra, Oberbrec-

hen, Nemčija, Herrenberge 20, vstop 9. 5.
1997, vložek 85,410.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-204934
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00162 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa BRAMAC, pro-
izvodnja betonskih strešnikov in indu-
strija gradbenega materiala, d.o.o.,
Škocjan, sedež: Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, pod vložno št. 1/01610/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev, uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti in
uskladitev z z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5466253
Osnovni kapital: 381,816.847 SIT
Ustanovitelja: Bramac Dachsysteme

International GMBH, Pochlarn, A - 3380,

Bramacstrasse 9, vložil 258,070.007 SIT,
in Strešnik, industrija gradbenega materia-
la, d.d., Škocjan, Dobruška vas 45, vložil
123,746.840 SIT, vstopila 16. 1. 19991,
odgovornost: ne odgovarjata; SGP Kograd
Dravograd, podjetje IGEM, d.o.o., Šentjanž
pri Dravogradu, Otiški vrh, izstopilo 3. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-204935
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00160 z dne 6. 5.
1998 pri subjektu vpisa NOVOLES – NOE,
notranja oprema, inženiring, Straža,
d.o.o., sedež: Na žago 6, 8351 Straža,
pod vložno št. 1/01865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poobla-
stil zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5508517
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-

nič Marjeta, Novo mesto, Ob Težki vodi 1,
razrešena 4. 5. 1998 kot zastopnica in ime-
novana za dirketorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 369/98 Rg-202
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba VEHOVAR, projektiranje, pro-

izvodnja in servis, d.o.o., Kosovelova 15,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima na podlagi sklepa D 743/97
dva družbenika, in sicer: Vehovar Metka,
Razgledna 24, Celje in Vehovar Zoran, Ko-
sovelova 15, Celje, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika, vsak eno polovico deleža.

Sklep sta sprejela družbenika dne 4. 4.
1998.
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Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 7. 1998

LJUBLJANA

Srg 3774/97 Rg-201
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MEDICO MARKET-CONT PA-
PIR, Podjetje za trgovino s papirjem in
laboratorijskimi aparati in inštrumenti,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 106, reg.
št. vl. 1/15632/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kuerbus Vincenc, Fabija-
niijeva ulica 27, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja Vincenca Kuer-
busa.

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 6. 2. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-8/98 Ob-5103
Veljavni statut sindikata Revoz, Novo

mesto, Belokranjska cesta 4, Novo me-
sto, ki je bil dne 16. 7. 1998 sprejet na seji
izvršnega odbora sindikata, se sprejme v
hrambo pri upravni enoti Novo mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 163.

Št. 741-1/98-4/7 Ob-5326
Upravna enota Radlje ob Dravi z dnem

izdaje odločbe sprejme v hrambo statut z
nazivom – pravila sindikata Gostinstvo Pod-
velka, d.o.o., ki so jih sprejeli dne 16. 7.
1997 z imenom sindikata – Sindikat de-
lavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Sindikat družbe Gostinstvo Podvelka,
Brezno 79.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Radlje ob Dravi,
pod zap. št. 35, z dne 21. 7. 1998.

Stečajni postopki
in likvidacije

Razglasi sodišč

St 7/98 S-348
To sodišče je dne 18. 6. 1998 s

sklepom opr. št. St 7/98 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Managment Con-
sulting Center za finančno svetovanje,
d.o.o., Maribor, Koroška c. 63.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Ma-
ribor.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 6.
1998.

To sodišče je dne 17. 7. 1998 s
sklepom opr. št. St 7/98 zaključilo stečajni
postopek nad podjetjem Managment Con-
sulting Center za finančno svetovanje, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Koroška c. 63, ker
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega po-
stopka.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1998.

St 8/98 S-349
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Vitalex, d.o.o., Ljubljana,
Kogovškova 6 za dne 15. 9. 1998 ob
9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 1998

St 12/98 S-350
To sodišče je dne 20. 7. 1998 s

sklepom opr. št. St 12/98 ustavilo posto-
pek prisilne poravnave nad podjetjem Tima
Holding Podjetje za financiranje, stra-
teški razvoj, upravljanje in konzalting,
d.d., Maribor, Svetozarevska 10.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1998

St 25/98 S-351
To sodišče je s sklepom St 25/98 dne

17. 7. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Iskra Stirel, d.o.o., Pred-
struge 29, Videm Dobrepolje – v ste-
čaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 1998

St 11/98 S-352
Na podlagi 28. člena zakona o prisilni

poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93) to sodišče objavlja oklic o začetku
postopka prisilne poravnave.

To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 11/98 z dne 17. 7. 1998 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mi-
com – Trgovina, uvoz-izvoz in zastopa-
nje, d.o.o., Koper, Kidričeva 22.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dne 17. 7. 1998 pozivamo, da v roku 30 dni
od objave oklica v Uradnem listu RS prijavi-
jo svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in se-
deža dolžnika, na katerega se nanaša pri-
javljena terjatev, s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o ob-
stoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
17. 7. 1998.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne
17. 7. 1998 in priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL – Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97).

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
– SGP Koper, d.d., Koper, Obrtniška uli-

ca 30, Koper,
– Emona Merkur, trgovina na drobno,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, Ljubljana,
– Inka, d.d., Črni kal, Predloka 25,
– Agrimex, uvoz, izvoz, trgovina, d.o.o.,

Koper, Pristaniška 14, Koper,
– Metalka, Stanovanjske storitve, d.o.o.,

Kersnikova 3, Ljubljana.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča dne 17. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 1998

St 6/91-194 S-353
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/96

dne 10. 7. 1998 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom PVC Design Kranj,
d.o.o. – v stečaju, Likozarjeva 3, Kranj.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 1998

St 15/95-95 S-354
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Zadom, d.o.o. – v stečaju, Gra-
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dac, razpisuje drugi narok za preizkus terja-
tev, ki bo dne 11. 9. 1998 ob 9. uri v sobi
118 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 7. 1998.

St 20/95-177 S-355
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Leso, Tovarna pohištva in
opreme, d.d., Črnomelj – v stečaju, raz-
pisuje tretji narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 11. 9. 1998 ob 9.15 v sobi 118 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 7. 1998.

St 4/98 S-356
To sodišče je izdalo sklep opr. št.

St 4/98 z dne 21. 7. 1998, da se začne
likvidacijski postopek zoper dolžnika Stano-
vanjska zadruga Maestral, p.o., Bevkova
12, Ajdovščina.

Likvidacijski upravitelj je dipl. pravnik Sto-
jan Zorn iz Vrtojbe, Obmejna c. 58.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh izvo-
dih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva, ko je
bil oklic o začetku likvidacijskega postopka
objavljen v Uradnem listu RS. Prijava mora
biti pisna in vsebovati firmo oziroma ime in
sedež oziroma stalno prebivališče ali biva-
lišče upnika, pravno podlago in znesek ter-
jatve, številko žiro računa ali drugega raču-
na upnika, če ga ima. Taksa za prijavo terja-
tev se plača v višini 5% od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2000 točk.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 10. 1998 ob 14.30 v sobi 310/III tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 21. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 7. 1998

St 9/97 S-357
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 9/97 sklep z dne 24.7. 1998:
IV. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom
Metka Tekstil, d.o.o., Celje, Ipavčeva 22,
Celje – v stečaju, bo v sredo, dne 16. sep-
tembra 1998 ob 13. uri v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 7. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-5100
Na podlagi 42. in 116. člena statuta Do-

ma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija, svet zavoda razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda
Za direktorja je lahko imenovan kdor po-

leg splošnih pogojev, ki so določeni z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. da ima končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom
in 2. odstavkom 56. člena zakona o social-
nem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju vodenja dejavnosti;

3. strokovni izpit za dela na področju so-
cialnega vastva;

4. želena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.

Izbrani kandidat bo imenovan v soglasju
z ustanoviteljem za mandatno dobo 4 let.

Pismene vloge z zahtevanimi določili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavo-
da, najpozneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti kuverti na naslov: Svet do-
ma upokojencev Jožeta Primožiča Miklav-
ža, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z navedbo
Prijava na razpis.

Svet doma upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Št. 6285 Ob-5325
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-

va ulica 2, Ljubljana, objavlja prosto delov-
no mesto za nedoločen čas, s polnim de-
lovnim časom v Uradu za organizacijo in
razvoj uprave

svetovalca vlade.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske

smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandi-

date tudi pogoji iz zakona o delavcih v dr-
žavnih organih.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Mini-
strstvo za notranje zadeve RS, Uprava za
organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana.

Kandidati bodo o izidu obveščeni v
30 dneh po izbiri.

Informacije na tel. 061/217-828.
Ministrstvo za notranje zadeve

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Št. 13/1017 Ob-5162
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja Mestna občina Kranj

namero o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Kranj, kont. oseba mag.
Boris Gabrič, tel. 064/373-135, faks
064/373-167, soba št. 144/I.

2. Predmeta javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava idejnega

projekta in projektne dokumentacije
PGD, PZR, PZI za prizidek k Zdravstve-
nemu domu Kranj z ambulanto za nude-
nje nujne medicinske pomoči.

3. Orientacijska vrednost naročila je
7,300.000 SIT, predvideni čas objave raz-
pisa bo v septembru 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1998, idejni projekt 15. 12.
1998, zaključek 30. 4. 1999.

Mestna občina Kranj

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4949 se v
2. točki javnega razpisa brez omejitev “Na-
vedba vsebine” pravilno glasi: Usklajevanje
in dovzdrževanje digitalnih katastrskih načr-
tov na IOGU Ljubljana – na območju MOL-a.

Uredništvo

Popravek

Ob-5324
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo pisarniškega materiala
in papirja za državne organe v Ljubljani, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 52, z dne
24. 7. 1998, Ob-5058, se 5. točka pravil-
no glasi:

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe: usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del,
kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana v okviru posamezne skupne
specifikacije pisarniškega materiala in
papirja, kakovost ponujenega materia-
la, konkurenčnost cen, popusti, dobavni
rok za običajna naročila, stalna količin-
ska zaloga asortimana z možnostjo hi-
tre dobave ob urgentnem naročilu – od-
zivni čas, centralno vodenje naročil in
predaj ter mesečno poročanje, možnost
dobave pisarniškega materiala in papir-
ja po potrebah naročnika tudi izven spe-
cifikacije, plačilni pogoji, druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Popravek

Ob-5345
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za vzdrževanje parka ob zdravilišču
v Rimskih toplicah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998,
Ob-4639, se spremeni:

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
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– drugi odstavek 5. točke: Upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 8. 1998 do 12. ure, na na-
slov: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

– drugi odstavek 6. točke: Javno odpi-
ranje ponudb bo 11. 8. 1998 ob 13. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, od-
piranje vodi strokovna komisija MORS, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

– drugi odstavek 8. točke: Razpisna do-
kumentacija je na razpolago do 10. 8.
1998 za 5.000 SIT.

– tretji odstavek 10. točke: Predvideni
datum objave dodelitve naročila: 31. 8.
1998.

Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Popravek
Ob-5350

Javni razpis Proračunska postavka
8784-izvajanje strategije za vključevanje v
EU, sofinanciranje projektov za spodbuja-
nje izvoza – Projekt “Nastop slovenskih pod-
jetij v tujini”, se pravilno glasi:

javni razpis
sofinanciranje projektov spodbujanja
izvoza – Projekt “Nastop slovenskih

podjetij v tujini”, iz sredstev proračuna
Republike Slovenije št. 1731 “Projekt

prenove podjetij” in št. 8784 “Izvajanje
strategije za vključevanje v EU”.

Okvirni znesek sofinanciranja Projekta
“Nastop slovenskih podjetij v tujini” je
110,000.000 SIT.

Rok za prijavo je 40 dni od objave razpi-
sa v Uradnem listu RS.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Razveljavitev
Ob-5238

Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana

razveljavlja
javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-

tev za izvajanje ukrepov zaščite blaga v skla-
dišču pred škodljivci (dezinsekcija, derati-
zacija), objavljen v Uradnem listu RS, št. 24
z dne 27. 3. 1998, Ob-1439.

Št. 2533 Ob-5238
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: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Janez Bučar, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje ukrepov

zaščite blaga v skladišču pred škodljivci
(dezinsekcija, deratizacija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, prevzemnik tajniš-
tvo, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167,
soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 061/1683-555, faks
061/1683-167.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/1683-555, faks 061/1683-167, so-
ba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 50101-603-402300.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Janez Bučar, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, tel. 061/1683-555,
faks 061/1683-167, soba št. 10.

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

Ponudba mora veljati do 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Razveljavitev
Ob-5239

Na podlagi 34. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24,

razveljavi

javni razpis za nakup stanovanja, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 49 z dne
3. 7. 1998, Ob-4156, saj ni bilo na razpis
nobenih ponudb.

Ob-5239
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za nakup stanovanja

1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska 24, Murska Sobota.

2. Predmet javnega naročila: nakup no-
vega ali starega nezasedenega stano-
vanja na območju mesta Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa: 7,000.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika;
– cena izražena v tolarjih;
– podatke o stanovanju: leto graditve,

lokacija, površina, število in vrsta prostorov,
stanje;

– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest;

– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije;

– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-
ljiške knjige), izdan po objavi tega razpisa in
dodatno overjena pogodba, sposobna za
vknjižbo o pridobitvi stanovanja, če lastnina
ni vpisana v zemljiški knjigi v korist ponudni-
ka;

– garancija o resnosti ponudbe v skladu
s pogoji razpisne dokumentacije;

– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba, v skladu s pogoji razpisne
dokumentacije;

– pooblastilo oziroma drugo ustrezno li-
stino, kolikor ponudnik nastopa kot zastop-
nik ali posrednik;

– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo.

5. Naročnik si pridržuje pravice, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji;
– lokacija;
– stanje stanovanja;
– velikost stanovanja ter vrste in velikost

posameznih prostorov.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-

čiti ogled stanovanja.
8. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dvignejo na Zdravstvenem domu Murska
Sobota, Grajska 24, v tajništvu.

9. Rok za predložitev ponudbe je 18. 8.
1998 do 10. ure. Ponudba mora biti dana v
zaprti kuverti, na naslov: Zdravstveni dom
Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska
Sobota, z oznako “Ne odpiraj, ponudba –
Javni razpis za nakup stanovanja”. Na ku-
verti mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
1998 ob 12. uri, v sobi direktorja ZD Mur-
ska Sobota.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v roku 15 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 24/98 Ob-5105
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca pomožnih gradbenih

del za objekt Dom podiplomcev
in gostujočih profesorjev ter vmesni

garažni del v Ljubljani
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
Kontaktna oseba: Stane Mikuž, Stari trg 2,

Ljubljana, tel. 126-20-80, faks 125-92-57.
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2. Predmet razpisa: pomožna gradbena
dela, in sicer obrtniška in instalacijska dela
za objekt Dom podiplomcev in gostujočih
profesorjev ter vmesni garažni del v Ljublja-
ni, zazidalno območje B1/2/2 Kardeljeva
ploščad.

Skupne bruto površine:
Dom podiplomcev: 10.500 m2.
Vmesni garažni del: 3.100m2.
3. Orientacijska vrednost del znaša:

650,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka izvajanja del

je 1. oktober 1998, dokončanje pa glede
na terminiski plan glavnega izvajalca grad-
benih del.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– cena ponudbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe.
6. Ponudbe morajo prispeti v vložišče

Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana, ne glede na način
prenosa pošiljke do vključno 31. 8. 1998
do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z označbo: “Ne odpiraj, ponudba
za pomožna gradbena dela za objekt Dom
podiplomcev in gostujočih profesorjev ter
vmesni garažni del v Ljubljani. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

7. Veljavne ponudbe bo odprla komisija
za odpiranje ponudb dne 31.8. ob 13. uri v
veliki sejni sobi (drugo nadstropje) Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
boru najugodnejšega ponudnika v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dnem objave javnega raz-
pisa v Uradnem list RS, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na SMELT International
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, v tajništvu,
soba 202, tel. 061 378-055.

Način plačila: z virmanom na žiro račun
št. 50105-601-85887.

10. Dodatne informacije se dobijo v pis-
ni obliki na naslovu: Stane Mikuž, Stari trg
2, Ljubljana, tel. 126-20-80, faks
125-92-57.

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

Ponudba mora veljati najmanj 45 dni od
predaje ponudbe.

Predvideni datum dodelitve javnega na-
ročila: 23. 9.1998.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 351-03-2/96 Ob-5142
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, Radenci.

2. Predmet razpisa: izgradnja mostu
preko Boračevskega potoka v Radencih.

3. Orientacijska vrednost del znaša
13,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je začetek me-
seca septembra 1998, rok za izvedbo del
je 1. 11. 1998.

5. Investitor si pridržuje pravico skleniti
pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev ozi-
roma določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega, v odvisnosti od razpoložlji-
vih finančnih sredstev. V tem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, do 17. 8. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici ali virmansko,
na račun št. 51910-630-76113, s pripi-
som: “za razpisno dokumentacijo”.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po tel.
069/65-974 ali 069/65-977, pri Grosman
Srečku ali Ivanuša Janezu.

8. Rok za oddajo ponudb: 20. 8. 1998
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za most”.

K ponudbi mora ponudnik priložiti vse
po razpisni dokumentaciji zahtevane doku-
mente.

9. Odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998 ob
13. uri, v prostorih Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci.

Predstavniki ponudnikov morajo za so-
delovanje pri odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po sprejetju sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

12. Ponudba mora veljati do 30. 10.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 10. 1998.

Št. 34404-00006/98 Ob-5143
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, Radenci.

2. Predmet razpisa: obnova krajevne
ceste Hrastje Mota–Murščak.

3. Orientacijska vrednost del znaša
5,200.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je začetek me-
seca septembra 1998, rok za izvedbo del
je 1. 11. 1998.

5. Investitor si pridržuje pravico skleniti
pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev ozi-
roma določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih. V tem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, do 17. 8. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici ali virman-
sko, na račun št. 51910-630-76113, s pri-
pisom: “za razpisno dokumentacijo”.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po tel.
069/65-974 ali 069/65-977, pri Grosman
Srečku ali Ivanuša Janezu.

8. Rok za oddajo ponudb: 20. 8. 1998
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za
Murščak”.

K ponudbi mora ponudnik priložiti vse
po razpisni dokumentaciji zahtevane doku-
mente.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998 ob
13. uri, v prostorih Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci.

Predstavniki ponudnikov morajo za so-
delovanje pri odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po sprejetju sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

12. Ponudba mora veljati do 30. 10.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 10. 1998.

Št. 34404-00004/98 Ob-5144
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, Radenci.

2. Predmet razpisa: obnova krajevne
ceste skozi naselje Hrastje Mota.

3. Orientacijska vrednost del znaša
12,500.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je začetek me-
seca septembra 1998, rok za izvedbo del
je 1. 11. 1998.

5. Investitor si pridržuje pravico skleniti
pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev ozi-
roma določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih. V tem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, do 17. 8. 1998, za 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici ali virman-
sko, na račun št. 51910-630-76113, s pri-
pisom: “za razpisno dokumentacijo”.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po tel.
069/65-974 ali 069/65-977, pri Grosman
Srečku ali Ivanuša Janezu.

8. Rok za oddajo ponudb: 20. 8. 1998
do 10. ure. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za kra-
jevno cesto Hrastje Mota”.

K ponudbi mora ponudnik priložiti vse
po razpisni dokumentaciji zahtevane doku-
mente.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998 ob
11. uri, v prostorih Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci.
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Predstavniki ponudnikov morajo za so-
delovanje pri odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po sprejetju sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

12. Ponudba mora veljati do 30. 10.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 10. 1998.

Občina Radenci

Št. 1269/98 Ob-5145
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na

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

javni razpis
za oddajo del: izgradnja kinete na

Maistrovem trgu
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj, v
tajništvu župana, Slovenski trg 1, Kranj, 4.
in 5. 8. 1998, od 8. do 10. ure, proti plači-
lu 3.000 SIT, na žiro račun Mestne občine
Kranj, 51500-840-052-5668.

Orientacijska vrednost del znaša
9,750.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite 15
dni po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure, na Mestno občino Kranj, soba 196,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
kinete na Maistrovem trgu”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v dvorani št. 16, na Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Št. 351-03-6/98-1730 Ob-5146
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
kont. oseba Dominika Grilc, tel.
069/81-712, faks 069/81-610, soba 215.

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

notranje opreme za vrtec Cven ter opre-
me za večnamenski prostor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– upoštevanje razpisnih pogojev,

– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

Ponudbe morajo vsebovati elemente in
izpolnjevati pogoje, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, 9240 Ljutomer, prevzemnica Domini-
ka Grilc, Odsek za družbene dejavnosti (so-
ba št. 215) oziroma tajništvo (soba št. 105),
tel. 069/81-712, faks 069/81-610.

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 31. 8. 1998
ob 13. uri, v prostorih Občine Ljutomer,
odpiranje vodi Mirko Prelog, Vrazova 1, III.
nadstropje – sejna soba. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo pred odpiranjem po-
nudb predložiti pisno pooblastilo.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer, kont. oseba Dominika Grilc,
soba št. 215, tel. 069/81-712, int. 266.
Pred dvigom razpisne dokumentacije je po-
trebno plačati stroške v višini 5.000 SIT na
ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197, kar ponudnik dokaže s
potrdilom o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika.
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: 25. 9. 1998.
Občina Ljutomer

Št. 446/98 Ob-5147
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
in instalacijska dela – sanacija sanitarij
v objektu Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

3. Predvideni rok pričetka del: 15. sep-
tember 1998. Predvideni rok končanja del:
15. oktober 1998.

4. Orientacijska vrednost del znaša ca.
9,400.000 SIT.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva objave razpisa v
dneh: ponedeljek, sreda, petek, od 8. do
11. ure, na sedežu Stanovanjskega sklada
občine Šmarje pri Jelšah, soba št. 50. Kon-

taktna oseba: Darinka Šeligo, tel.
063/821-111.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena, kvaliteta del, ga-
rancijski rok, plačilni pogoji in druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

Izvedba: ključ v roke.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč izbira izvajal-
ca v skladu z merili pod 6. točko.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do 24. avgusta 1998 do 12. ure.
Ponudba se odda na originalnem popisu v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za sanacijo sanitarij Aškerčev trg
12”, na sedež Stanovanjskega sklada obči-
ne Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Šmarje pri Jelšah.

Javno odpiranje ponudb bo 25. avgusta
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šmar-
je pri Jelšah, soba št. 33, Aškerčev trg 12,
Šmarje pri Jelšah.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

Ob-5148
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: raziskoval-
na oprema za Laboratorij za numerične
metode v elektrotehniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: popolnost ponudbe, zmogljivost opre-
me, cena, nadgradljivost opreme, garanci-
ja, podpora in vzdrževanje, dobavni rok, re-
ference dobavitelja, kompatibilnost opreme,
dosedanje izkušnje z dobaviteljem, možno-
sti izobraževanja.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 8. 1998 do 12.
ure, na naslov: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljub-
ljana. Prevzemnica: referentka v dekanatu.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
v dekanatu vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, do 20. 8. 1998, za ceno 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na blagajni fa-
kultete oziroma negotovinsko na žiro račun
št. 50106-603-50251.

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

Ponudba mora veljati do 18. 9. 1998.
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 8174/1998/1118 Ob-5158
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Stanislav Valič, Everz, EP Nova Gorica, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/26-811,
faks 065/26-023.

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

Vozliščna in terminalska TK oprema
za DV 2×110 kV Divača–Koper:

A) dobava in montaža vozliščne opre-
me SDH in terminalov DZ, izdelava pro-
jektne dokumentacije PZI in PID, zagon
in meritve,

B) dobava in montaža vozliščne TK
opreme, izdelava projektne dokumenta-
cije PZI in PID, zagon in meritve.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

A) 75,000.000 SIT,
B) 95,000.000 SIT, začetek 31. 7.

1998, zaključek: 31. 8. 1998.
4. Rok izvedbe:
a) 8 mesecev, začetek oktober 1998,

zaključek: maj 1999,
b) 7 mesecev, začetek oktober 1998,

zaključek: april 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb so navedena v razpisni dokumnetaciji

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 1998 do
9.15 na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 174-2511, soba št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 9.30 na naslovu Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Stanislav Valič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,

Ljubljana, tel. 174-2433, faks 174-2432,
soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 med 8. in 12. uro za 106.500
SIT, upoštevan 6,5% prometni davek. Ponud-
niki, ki so že dvignili razpisno dokumentacijo
za TK terminalsko opremo po razpisu v Ur. l.
RS, z dne 22. 5. 1998, lahko dvignejo novo
razpisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: z virmanom z oznako voz-
liščna in terminalska TK oprema za DV
2×110 kV Divača–Koper, na žiro račun šte-

vilka: 50106-601-90093 pri Agenciji za pla-
čilni promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Stanislav Valič, Everz, EP Nova Gorica, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/26-811,
faks 065/26-023.

Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-5208
Na podlagi 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 opravljanje šolskih prevozov učencev

osnovnih šol v Občini Sevnica
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: prevozi učencev v osnovne šole v občini Sevnica:

Relacija Št. km Št. voženj dnevno

– Blanca - Trnovec - Stranje - Blanca 30 2
– Poklek - Trnovec - Stranje - Blanca 25 2
– Sevnica - Jablanica - Okič - Sevnica 22 2
– Sevnica - Šmarčna - Boštanj - Sevnica 22 1
– Sevnica - Log - Impoljca - Boštanj - Sevnica 16 1
– Sevnica - Boštanj - Kompolje - Šmarčna -

Log - Impoljca - Sevnica 32 2
– Sevnica - Lisce - Sevnica 30 1
– Sevnica - Dol - Sevnica 26 4
– Sevnica - Prešna Loka - Zabukovje -

Pokojnik - Trnovec - Sevnica 42 1
– Sevnica - Prešna Loka - Sevnica 20 3
– Sevnica - Rovišče - Zavratec - Sevnica 24 1
– Sevnica - Impoljca - Rovišče - Zavratec -

Brezovo - Impoljca - Sevnica 34 1
– Sevnica - Šetenje - Sevnica 16 4
– Sevnica - Črni Potok - Sevnica 14 2
– Blanca - Sevnica 7 1
– Sevnica - Podvrh - Trnovec - Zabukovje -

Pokojnik - Podvrh - Sevnica 32 3
– Sevnica - Loka - Sevnica 28 1
– Sevnica - Zavratec - Brezovo - Zavratec -

Rovišče - Studenec - Sevnica 28 2
– Loka - Lisce - Okroglice - Loka (kombi) 3
– Brezovo - Zavratec - Hubajnica - Primož -

Impolje - Loke - Orle - Studenec (kombi) 3
– Šentjanž - Kal - Šentjanž 14 2
– Tržišče - Šentjanž - Brunk - Šentjanž 25 1
– Šentjanž - Cirnik - Šentjanž 16 2
– Sevnica - Primož - Telče - Tržišče 25 1
– Šentjanž - Pijavice - Tržišče - Jeperjek -

Šentjanž 31 1
– Šentjanž - Tržišče - Pijavice - Tržišče -

Primož - Sevnica 37 1

3. Informacije in podrobnejše podatke
lahko ponudniki dobijo na oddelku za druž-
bene dejavnosti občine Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, pri Jožetu Maurerju,
soba 212 ali na tel. 0608/41-221, int. 221,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
40,000.000 SIT, za šolsko leto 1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve - zanesljivost prevozov in čas, v kate-
rem lahko ponudnik zagotovi nadomestno
vozilo zaradi morebitne okvare,

– kvaliteta vozil in tehnična brezhibnost
vozil (ponudnik predloži naslednje podatke
o vozilih: število vozil, starost vozil, oprem-
ljenost - prezračevanje, ogrevanje, datum
zadnjega tehničnega pregleda),

– višina cene, plačilni pogoji in fiksnost
cen,

– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,

– kompleksnost prevzema prevozov.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
6. Ponudba mora vsebovati:
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– firmo oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,

– izpisek iz sodnega registra oziroma po-
trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 30 dni z veljavno licenco za
prevoz oseb,

– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,

– način korekcije in povečanja cen,
– način obračunavanja storitev,
– podatke o prevoznih sredstvih,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
7. Ponudnik lahko da ponudbo za kom-

pleksne prevoze ali za posamezne linije.
8. Z izbranim ponudnikom se bo pogod-

ba sklepala za obdobje 3 let, upoštevajoč
vsakoletni šolski koledar.

9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih ovojnicah in označene
z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za javni
prevoz učencev“, osebno ali po pošti najka-
sneje do 20. 8. 1998, do 10. ure, na na-
slov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

10. Ponudba mora veljati do 31. 10.
1998.

11. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

14. Predviden datum objave dodelitve
naročila: mesec september 1998.

Občina Sevnica

Ob-5209
Občina Logatec objavlja na podlagi za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

opravljanje dnevnih prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Logatec

za šolsko leto 1998/99
1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška

cesta 15, Logatec.
2. Predmet razpisa: izvajanje dnevnih

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Lo-
gatec v šolskem letu 1998/99 z avtobusi in
kombiji za naslednje šole:

a) OŠ “8 talcev” Logatec - relacija:
– Laze - Logatec,
– Martinj hrib - Logatec,
– Rovte - Logatec.
b) OŠ Tabor Logatec - relacija:
– Hotedršica, Kalce - Gor. Logatec,
– Grčarevec - Gor. Logatec,
– Dol. Logatec - Gor. Logatec,
– Logaške Žibrše - Gor. Logatec,
– Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Pet-

kovec, Zaplana - Gor. Logatec,
– Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše - po-

družnična OŠ Rovtarske Žibrše.
c) OŠ Rovte - relacija:
– Logatec, Petkovec - Rovte,
– Gradišče, Celerije - Rovte,

– Vrh Sv. Treh Kraljev, Hleviše, Zavratec
- Rovte,

– Praprotno Brdo - Rovte,
– Kurja vas - Rovte,
– Lavrovec, Vrh Sv. Treh Kraljev,
– Hlevni vrh, Hleviše - podružnična OŠ

Vrh Sv. Trije Kralji.
d) OŠ Ivan Cankar Vrhnika - relacija:
– Gor. Logatec - Vrhnika.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi le

za posamezne relacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998, zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– način korekcije in povečevanja cene,
– kvaliteta in primernost vozil,
– zanesljivost prevozov,
– reference s področja razpisanih stori-

tev in
– druge ugodnosti, ki jih uporabnikom

nudijo ponudniki že v oblikovanih cenah.
Najnižja ponudbena cena še ne pred-

stavlja najugodnejše ponudbe.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemen-

te, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
12. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
c. 15, Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ne odpiraj-Ponudba šolski
prevozi” in številko objave Javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo 25. 8.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Občine Logatec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 29. 8. 1998.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Občine Logatec pri
Darji Mlinar vsak delovni dan od objave razpi-
sa do vključno 18. 8. 1998 do 14. ure.

Ponudniki dobijo vse dodatne informaci-
je pri tajniku občine Zdravku Klemnu ali Na-
di Sajovec, tel. 741-310.

11. Z izbranimi ponudniki bodo na pod-
lagi razpisne dokumentacije sklenjene po-
godbe o izvajanju šolskih prevozov.

Občina Logatec

Ob-5210
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 in sedež naročnika: UL Fakulteta
za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, kont.
oseba dr. Alojz Sluga, tel. 061/1771-749,
faks FS 061/218-567.

2. Predmet javnega naročila: CNC kr-
milnik za 3D koordinatni stroj DEA IOTA
0102 - retrofit s tipalnim sistemom, pro-
gramska oprema za programiranje in kr-
miljenje, instalacija opreme in kalibraci-
ja sistema (subvencioniran s strani MZT v
okviru paketa VIII pod zap. št. 72,0.)

3. Orientacijska vrednost: 5,200.000
SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: komisija bo upoštevala zlasti celovitost
in skladnost ponudbe z rapisnimi pogoji,
kvaliteto opreme, reference ponudnika, rok
izvedbe, dolžino garancijskih rokov, servisi-
ranje in druge posebne pogoje ponudnika.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo poslane naj-
kasneje do 28. 8. 1998 do 12. ure, na
naslov UL Fakulteta za strojništvo, Aškerče-
va 6, 1000 Ljubljana, ali oddane v pisarni
fakultete soba 105-A - I. nadstropje. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj - Ponudba za krmilnik
TUTOR R“ s številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in točnim naslovom po-
nudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb
bo 1. 9. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Fa-
kulteta za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva
6, sejna soba št. 115.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v
zakonskem roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Fakulteta za strojništvo,
Ljubljana, Aškerčeva 6, soba št. 1, pri Silvi
Zitta, na podlagi predložitve dokazila o pred-
hodnem plačilu 10.000 SIT.

Način plačila: po položnici z navedbo -
za razpisno dokumentacijo - na žiro račun
št. 50100-603-40456, ali pri blagajni fakul-
tete.

UL Fakulteta za strojništvo

Ob-5213
Na podlagi določil zakona o proračunu

Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98) in prvega in dru-
gega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Ministrstvo
za promet in zveze objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Mini-
strstvo za promet in zveze, Ljubljana, Lan-
gusova 4.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca za tiskanje dovolilnic v medna-
rodnem cestnem prevozu blaga.

Navedba vsebine:
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca

za tiskanje dovolilnic v mednarodnem cest-
nem prevozu blaga. Tiskanje dovolilnic mo-
ra biti izvedeno skladno z normami, ki velja-
jo za tiskanje vrednostnih papirjev, s pou-
darkom na zaščiti pred ponarejanjem. Z iz-
vajalcem bo sklenjena pogodba za tiskanje
več emisij dovolilnic.

2. Predvidena količina za prvo emisi-
jo znaša 500.000 dovolilnic. Format dovo-
lilnic je A4. Tisk: prva stran štiribarvna, dru-
ga stran enobarvna. Predvidena zaščita v
tisku: slepi tisk (suhi žig), tisk “UV“ nevidne
barve, enojno številčenje dovolilnic. Papir:
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zaščiten 100 gr z vodnim znakom, zaščiten
z vidnimi in nevidnimi melirnimi vlakni. Obli-
kovanje: izvajalec sam poskrbi za oblikova-
nje in postavitev tekstov v dogovoru z na-
ročnikom. Mutacije: 75 mutacij teksta in
cca 15 mutacij barv. Dodatne količine: izva-
jalec se obveže izdelati dodatne manjše ko-
ličine dovolilnic (50, 100, 500, 2000) po
zahtevku naročnika tudi preko leta (ca. 20
krat) po isti ceni, kot je ponudba za kos ob
glavnem naročilu. Izdelava 15 kompletov
vzorcev posameznih dovolilnic.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
5,500.000 SIT.

4. Pričetek tiskanja prve emisije je pred-
viden septembra 1998. Rok za izvedbo ti-
skanja posamezne emisije je 10 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca so:

– strokovna in tehnična usposobljenost,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena, plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– eventualne druge ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje:
– ime firme in dokazilo o registraciji,
– velikost in vrednost firme ponudnika,
– strokovno in tehnično usposobljenost

delavcev,
– reference,
– cena je fco kupec,
– cena naj zajema prometni davek,
– struktura cene na osnovi zahtevkov iz

2. točke,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki

jih nudi ponudnik,
– vzorec pogodbe.
Zainteresirani izvajalci naj pošljejo pisme-

ne ponudbe na Ministrstvo za promet in zve-
ze, Oddelek za cestni promet, Langusova
4, Ljubljana, v zapečatenih kuvertah z oz-
načbo “Javni razpis - dovolilnice za medna-
rodni cestni prevoz blaga. Ne odpiraj“. Ko-
misija bo upoštevala le ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze do 25. 8. 1998 do 10. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, v sobi 601.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
3. 9. 1998.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Ministrstvu za promet in zveze,
Langusova 4, pri Milanu Ljumoviču, tel.
178-80-00.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 712/98 Ob-5214
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Turnišče, Štefana Kovača 73,
Turnišče, tel. 069/72-060.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok za leto 1998/99 v OŠ Tur-
nišče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok pričetka 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Turnišče, Štefa-
na Kovača 73, 9224 Turnišče, tel.
069/72-060, faks 069/72-290.

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 17. 8. 1998
ob 12.30, na naslovu: Občina Turnišče,
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 8.
1998.

8. Kraj in čas, v katerem lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: na sedežu Občine Turnišče,
Štefana Kovača 73, Turnišče, tel.
069/72-060, faks 069/72-290.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 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.

Občina Turnišče

Ob-5215
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

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

opreme zvez in javnega alarmiranja –
oprema sistema:

1.1 Pozivniki – 1160 kosov,
1.2 Radijske postaje – terenske – 30

kosov,
1.3 Digitalni repetitorji – 10 kosov,
1.4 Sistem daljinskega nadzora repe-

titorskih postaj – 40 kompletov,
1.5 Sistem spremljanja radijskega

prometa – 14 kompletov,
1.6 Sistem daljinskega upravljanja

snemalnih naprav – 1 komplet,
1.7 Analizator radijskih zvez – 1 kos,
1.8 Povezava računalnikov Z 640 v

mrežo – 14 kompletov,
1.9 Rezervni deli za sistem ZARE 14

– kosov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

130,630.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 20. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, prev-
zemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponduba
MORS BO 68/z-98 – Nakup sistemov in
opreme zvez in javnega alarmiranja – opre-
ma sistema.”

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 11.30 na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi Bojan Benedik, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, vsak dan med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
68/2-98) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo, kont. osebi Va-
lentin Marinko, Boštjan Tavčar, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, tel. 061/171-2271,
faks 061/131-8117.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-5216
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 Margareta Jeraj, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: srednja ekonomska
šola Maribor; izvedba gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 15. 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.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Protech, d.d., Maribor,
prevzemnika Romana Goljat, Branko Kokol,
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel.
062/2300-186, faks 062/232-555, soba
št. 11/V.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 14. uri, na naslovu: RS, Urad 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 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Protech, d.d., Maribor,
kont. osebi Romana Goljat, Branko Kokol,
Vita Kraigherja 5, tel. 062/2300-186, faks
062/232-555, soba št. 11/V.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-601-64451.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslov

kot pod 8. točko.
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.
Ministrstvo za šolstvo

Št. 23 Ob-5217
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja, d.d., kont. oseba Mojca Rome, Mala
ul. 5, p.p. 802, Ljubljana, tel. 13-11-046,
faks 13-12-328, e-mail info@sklad-dod-po-
kojnin-zav.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sklepanje pogodb

za dodatno pokojninsko zavarovanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
14. ure, na naslov: Sklad dodatnega
pokojninskega zavarovanja, d.d., Mala ul.
5, p.p. 802, 1001 Ljubljana, tel.
13-11-046, faks 13-12-328, e-mail:
info@sklad-dod-pokojnin-zav.si.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-

raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Sklad dodatnega po-
kojninskega zavarovanja, d.d., odpiranje vo-
di Ljuba Plaskan, Mala ul. 5, Ljubljana, tel.
13-11-046, faks 13-12.328.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja, d.d., kont. oseba Mojca
Rome, Mala ul. 5, Ljubljana, tel. 13-11-046,
faks 13-12-328.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 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. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Sklad dodatnega pokojninskega

zavarovanja, d.d., Ljubljana

Ob-5218
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

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

opreme zvez in javnega alarmiranja –
radijske postaje:

1.1 Radijske postaje – mobilne in roč-
ne – 1530 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 20. 11. 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 2. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO 68/1-98 – Nakup sistemov in
opreme zvez in javnega alarmiranja – radij-
ske postaje.”

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi Bojan Benedik,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkar, Kardelejva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365, vsak dan med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
68/1-98) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo, kont. osebi Va-
lentin Marinko, Boštjan Tavčar, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, tel. 061/171-2271,
faks 061/131-8117.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Št. 52/98 Ob-5219
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ptuj, kont. oseba Herbert Gla-
vič, dipl. inž. gradb. Mestni trg 1, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
Rogozniškem pokopališču na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, prev-
zemnik Oddelek za okolje, prostor in gospo-
darsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 062/772-731, faks 062/771-783,
soba št. 54/III.

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 21. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi komisija, Mestni trg 1, Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783, so-
ba št. 2/I.
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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 1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Herbert Glavič, dipl. inž. gradb.,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52400-630-20701, Mestna občina
Ptuj.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati: 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30 dni po objavi.
11. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Št. 52/98 Ob-5220
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ptuj, kont. oseba Her-
bert Glavič, dipl. inž. gradb. Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba ekoloških
otokov na območju Mestne občine Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj,
prevzemnik Oddelek za okolje, prostor in
gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 54/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ptuj,
odpiranje vodi komisija, Mestni trg 1, Ptuj,
tel. 062/772-731, faks 062/771-783, so-
ba št. 2/I.

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: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Herbert Glavič, dipl. inž. gradb.,
Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52400-630-20701, Mestna občina
Ptuj.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati: 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30 dni po objavi.
11. Splošno
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-5221
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Octavio Figueroa,
Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/13-23-245, faks 061/323-955, soba
št. 157, e-mail Octavio.Figueroa@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dva mrežna strežni-

ka in nadgradnjo obstoječega mrežne-
ga operacijskega sistema na dveh loka-
cijah v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

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

– ustreznost opreme (skladnost s speci-
fikacijami, atesti, tehnična dokumentacija),

– ustreznost ponudnika (poslovno-teh-
nična in finančna solidnost),

– reference (predvsem v državnih orga-
nih in javnih zavodih),

– cena, glede na ponujeno konfiguracijo
opreme,

– jamstva, garancijski in vzdrževalni po-
goji ter druge bonitete,

– rok dobave od naročila,
– plačilni rok.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike
v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
10. ure, na naslov Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, prevzemnica
Radelj Rozenka, Trubarjeva 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/13-23-245, faks 323-955,
soba št. 1.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila “RO98/2”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, odpiranje vodi
Octavio Figueroa, Trubarjeva 2, Ljubljana,
tel. 061/13-23-245, faks 061/323-955,
predavalnica I.

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: kont. oseba Rozenka Ra-
delj, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 13-23-245,
faks 323-955, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 8. 1998, za 500 SIT.

Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije na račun številka:
50100-603-41773.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, kont. oseba Ju-
re Misjak, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/323-774, faks 061/323-955, soba
št. 157, e-mail Jure.misjak@gov.si.

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: 25. 9. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Ob-5222
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba
Marko Peršin (Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, Ljubljana, tel. 13-33-266), Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 17-85-211, faks 17-85-668,
e-mail marko.persin@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je nakup računalniške prezentacij-
ske opreme za potrebe šolstva PR1/98.
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Izbrani bodo dobavitelji računalniške pre-
zentacijske opreme. Ministrstvo si pridržuje
pravico, da izbere več ponudnikov računal-
niške prezentacijske opreme.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
60,000.000 SIT (od tega MŠŠ 40 mio SIT).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

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

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

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in do-
datnih tehničnih lastnosti ponujene opre-
me),

– kadrovska struktura in strokovne re-
ference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponud-
be (razpisni obrazec PR1/98 – razpisni
obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške prezen-
tacijske opreme (preverijo se tehnične last-
nosti ponujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (PR1/98 – razpi-
sni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbe-

re več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu PR1/98 – Razpisni obrazec 7 –
merila za izbor.

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do četrtka, 10. 9.
1998 do 12.45 ure, na naslov: Zavod RS
za šolstvo, prevzemnik Marjan Malovrh, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, soba
št. 4, vložišče, e-mail marko.persin-
@guest.arnes.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
10. 9. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, odpiranje vodi
Marko Peršin, Poljanska 28, Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail mar-
ko.persin@guest.arnes.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z zakonom o javnih naročilih
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marjan Malovrh, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 4, e-mail
marko.persin@guest.arnes.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.500 SIT do četrtka, 3. 9. 1998 do
14. ure.

Način plačila: virman ali položnica na ra-
čun številka: Zavod RS za šolstvo, žiro ra-
čun št. 50100-603-401756, sklic na št.:
00 2070.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko, če ne: na informativ-
nem dnevu v sredo, 26. 8. 1998 ob 10. uri
na spodaj navedenem naslovu ali na elek-
tronski pošti.

Organizacija: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marko Peršin, Poljanska 28, Ljublja-
na, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail
marko.persin@guest.arnes.si.

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

Ponudba mora veljati do vključno 30. 10.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5223
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, kont. oseba Gričar
Irena, Ljubljanska 69, Domžale, tel.
721-305, faks 716-146, soba št. 9, I. nad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: oprema vrtca v Ra-
domljah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od septembra do novem-
bra 1998 ali 60 dni, začetek 15. 9. 1998
in/ali zaključek 1.11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, prev-
zemnik vložišče, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, tel. 720-100, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,

odpiranje vodi predsednik komisije za vo-
denje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko: Občina Domžale, kont.
oseba Gričar Irena, Ljubljanska 69, Domža-
le, tel. 721-305, soba št. 29, I. nad.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5224
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, kont. oseba Iztok
Obreza, Ljubljanska 69, Domžale, tel.
722-022, faks 714-055, e-mail iobreza-
@hotmail.com.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Rova I. faza

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 9. 1998 in/ali zaključek 14. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, prev-
zemnik tajništvo, Savska 2, 1230 Domžale,
tel. 722-022, faks 714-005.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi Anton Preskar, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, faks 714-005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko: Občina Domžale, kont.
oseba Iztok Obreza, Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, faks 714-005, e-mail iobre-
za@hotmail.com.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5225
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 722-022, faks
714-005, soba št. 9, I. nad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: semaforizacija kri-
žišča Rodica

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: september – november
1998 ali 25 delovnih dni, začetek 25. 9.
1998 in/ali zaključek 10. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, prevzemnik tajni-
štvo, Savska 2, 1230 Domžale, tel.
720-100, soba št. 7.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vo-
denje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-

ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 722-022, soba št. 9, I.
nad.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5226
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 722-022, faks
714-005, soba št. 9, I. nad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Miše-
ve in Perkove ulice na Rodici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: september – november
1998 ali 45 delovnih dni, začetek 14. 9.
1998 in/ali zaključek 14. 11. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, prev-
zemnik tajništvo, Savska 2, 1230 Domžale,
tel. 720-100, soba št. 7.

6. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predme-
ta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vo-
denje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, kont. oseba Tonkli Primož, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 722-022, soba št. 9, I.
nad.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5227
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, kont. oseba Škorjanc Aleš, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 722-022, faks
714-005, soba št. 12, I. nad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: avtomatska telefon-
ska centrala Krtina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: september – december
1998 ali začetek 15. 9. 1998 in/ali zaklju-
ček 31. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, prevzemnik tajni-
štvo, Savska 2, 1230 Domžale, tel.
720-100, soba št. 7.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi predsednik komisije za vo-
denje razpisov Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 54 / 31. 7. 1998 / Stran 5421

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Občina Domžale, kont. oseba Škorjanc
Aleš, Savska 2, Domžale, tel. 722-022, so-
ba št. 9, I. nad.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.

Ob-5228
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Domžale, kont. oseba Jože
Kump, Ljubljanska 69, Domžale, tel.
722-022, faks 714-055.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: centralno pokopa-
lišče Domžale – razširitev – II. faza razši-
ritve, izdelava montažnih ograjnih ele-
mentov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 14. 9.
1998 in zaključek 14. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, prev-
zemnik tajništvo, Savska 2, 1230 Domžale,
tel. 720-022, faks 714-005.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi Preskar Anton, dipl. inž. gr.,
Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba, I. nad.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, kont. ose-
ba tajništvo – I. nad., Savska 2, Domžale,
tel. 722-022, faks 714-005, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Domžale, kont. oseba Kump Jo-
že, Savska 2, Domžale, tel. 722-022, faks
714-005.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Občina Domžale

Ob-5132
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kidričevo, kont. oseba tajnik ob-
činske uprave Občine Kidričevo – Janko
Hertiš, Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339, soba
št. 25.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov predšolskih (mala šola) in osnovno-
šolskih otrok v Občini Kidričevo v šol-
skem letu 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in 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
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kidričevo, prev-
zemnik Občinska uprava, Borisa Kraigher-
ja, 2325 Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidričevo,
odpiranje vodi predsednik komisije, Borisa
Kraigherja, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kidričevo, kont.
oseba Zdenka Frank – Občinska uprava,
Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339, soba
št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu, na račun številka:
52400-630-20759, davčna številka:
93796471.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Kidričevo, kont. osebi Janko
Hertiš in Zdenka Frank, Borisa Kraigherja,
Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

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

Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Občina Krško

Ob-5133
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava razvojno ra-

ziskovalnih nalog s področja požarnega
varstva:

1. standardizacija gasilske opreme,
2. prihodnost slovenskega gasilstva,
3. izdelava modela širjenja požara v

naravnem okolju s pomočjo mehke logike,
4. priprava strokovnih podlag za stan-

dard za vgrajene sisteme za odkrivanje in
javljanje prisotnosti vnetljivih plinov in par v
zraku,

5. lastnosti požarno zaščitnih prema-
zov za les.

Ponudnik se lahko javi za izdelavo ene
ali več nalog.

3. Orientacijska vrednost naročila (vred-
nosti po nalogah):

Ad 1.: 2,300.000 SIT,
Ad 2.: 3,000.000 SIT,
Ad 3.: 3,000.000 SIT,
Ad 4.: 800.000 SIT,
Ad 5.: 9,650.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: čas za naloge od točke 1.
do 4. je 1 leto, za nalogo pod točko 5. je 2
leti.

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

– uporabnost naloge za naročnike oziro-
ma sofinancerje (vrednost ponderja: 0,40),

– pomen naloge za uresničevanje razvo-
ja požarnega varstva (vrednost ponderja:
0,20),

– cena (vrednost ponderja: 0,10),
– reference izvajalcev (vrednost ponder-

ja: 0,10),
– vključevanje mladih raziskovalcev v iz-

vedbo naloge (vrednost ponderja: 0,05),
– zainteresiranost drugih uporabnikov za

sofinanciranje naloge (vrednost ponderja:
0,10),

– roki izdelave (vrednost ponderja:
0,05).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
Javni razpis brez omejitev MORS BO 28/98
– Razvojno raziskovalne naloge”.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, odpiranje vodi strokovna komisija,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
kont. oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-25-86,
faks 061/131-92-82, soba št. 365, vsak
dan med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
28/98), na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Jožica Artnak, Kardeljeva ploščad 21, Ljub-
ljana, tel. 061/171-28-17, faks
061/131-81-17, soba št. 104.

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: 2. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Ob-5134
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žalec, kont. oseba Marjana Ko-
pitar, Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 43, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt čistil-

ne naprave Braslovče:
– za naselji Braslovče in Rakovlje v KS

Braslovče,
– velikost naprave 1.000 E,
– tehnologija čiščenja, IP strojnih, grad-

benih in inštalacijskih del.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 1,000.000
SIT, čas objave 31. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca ali 45 dni, za-
četek septembra 1998 in zaključek novem-
bra 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve,
prevzemnik tajništvo, Savinjske čete 5,

3310 Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, soba št. 40, e-mail:
obcina.zalec@eunet.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 7. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Žalec, Od-
delek za okolje, prostor in komunalne zade-
ve, odpiranje vodi Slavko Šketa, dipl. inž.
gr., Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba
št. 11/I, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.
oseba Marjana Kopitar, Savinjske čete 5,
Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/716-311, soba št. 43, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun pro-
računa Občine Žalec, na račun številka:
50750-630-10238.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 9. 1998.
Občina Žalec

Ob-5135
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697; 778-384; 778-385,
faks 061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Planina–Osredek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri javnem razpisu: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Občina Ivančna Gorica,
prevzemnik tajništvo, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 3.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gori-
ca, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks 061/777-697, soba št. 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba tajništvo, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, soba
št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni oziroma na žiro
račun številka: 50130-630-810293 (doka-
zilo o plačilu).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, faks 061/777-697,
soba št. 5.

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

Ponudba mora veljati do 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 10. 1998.
Občina Ivančna Gorica

Št. 40310/0031/98-07 Ob-5136
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Judita Polegeg, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, tel. 062/2201-304, faks
062/2201-293.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Tezno,
2.2. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Pobrežje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 12,000.000 SIT,
pod b) 3,000.000 SIT,
skupaj 15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, prevzemnica Judita Polegeg ali Majda
Miholič, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
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tel. 062/2201-304 ali 062/2201-316, faks
062/2201-293, soba št. 337 ali 342.

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 25. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Majda Miholič,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201316, faks 062/2201-293, klet-
na sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 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 Judita Polegeg, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-304, faks 062/2201-293.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 1998.

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

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

čila: 18. 9. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 2450/09 Ob-5137
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Murska So-
bota, kont. oseba Mihalj Agošton, inž. tel.,
Trg zmage 6, Murska Sobota, tel.
069/1444, faks 069/31-444, e-mail: mi-
halj.agoston@ms.telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje KKO Ljutomer v
smeri Ormoške ceste v Ljutomeru – I.
faza (gradbena dela – gradnja kabelske
kanalizacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 dni, začetek 15. 9.
1998 in zaključek 15. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/31-444, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-351, faks
069/27-940, soba št. 29 – sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, kont. oseba Mihalj Ago-
šton, inž. tel., Bakovska ulica 27, Murska
Sobota, tel. 069/14-643, faks
069/31-622, e-mail: mihalj.agoston-
@ms.telekom.si, soba št. 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.

Ponudba mora veljati do 15. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Murska Sobota

Št. 238/98 Ob-5138
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Radovljica, d.o.o., kont. ose-
ba Mojca Šmid, dipl. inž., Ljubljanska c. 27,
Radovljica, tel. 064/700-010, faks
064/700-0140, e-mail: komunrad@perf-
tech.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cijskega zbiralnika “S” v Radovljici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 2.
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 2. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Komunala Radovljica,
d.o.o., prevzemnik tajništvo, Ljubljanska c.
27, 4240 Radovljica, tel. 064/700-010,
faks 064/700-0140, e-mail: komunrad-
@perftech.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 2. 9. ob
12. uri, na naslovu: Komunala Radovljica,
d.o.o., odpiranje vodi predsednik razpisne
komisije, Ljubljanska c. 27, Radovljica, tel.
064/700-010, faks 064/700-0140, sejna
soba, e-mail: komunrad@perftech.si.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Radovljica,
d.o.o., kont. oseba Mojca Šmid, dipl. inž.,
Ljubljanska c. 27, Radovljica, tel.
064/700-0129, faks 064/700-0140,
e-mail: komunrad@perftech.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: ob prevzemu osebno ali
na račun številka: 51540-601-15720.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Upravno dovoljenje za gradnjo še ni pri-

dobljeno, pri Upravni enoti Radovljica je v
teku postopek pridobitve gradbenega do-
voljenja. Pridobljeno gradbeno dovoljenje
je pogoj za podpis pogodbe z izvajalcem.

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

Ponudba mora veljati do 1. 12. 1998.
Komunala Radovljica, d.o.o.,

Radovljica

Ob-5139
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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.

Navedba vsebine: sanacija temeljev in
zidov pri kompleksu Valvasorjeve hiše v
Krškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 8. 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 13. 8. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
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ranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba “E”.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Niko Somrak, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 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 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 28. 8. 1998.
Občina Krško

Št. 02 396/98 Ob-5140
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Premogovnik Velenje, kont. oseba dr.
Medved Milan, Partizanska 78, Velenje, tel.
063/8982-316, faks 063/861-680,
e-mail: Milan.Medved@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija pos-
lovnega objekta na jašku Škale.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe in dokončanja del 4 mesece.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 31. 8. 1998 do 11. ure, na
naslov: Premogovnik Velenje, d.d., prev-
zemnica tajnica direktorja, Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Premogovnik Vele-
nje, d.d., odpiranje vodi komisija, Partizan-
ska 78, Velenje, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Premogovnik Velenje, d.d.,
kont. oseba Pritržnik Milan, Partizanska 78,
Velenje, tel. 063/853-312, int. 1480 ali
1478.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
po predhodnem dogovoru od 3. 8. 1998
do 18. 8. 1998, za 300.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52800-601-23430, pri APP Velenje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 45 dni od objave.
Premogovnik Velenje, d.d.,

Velenje

Ob-5142
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Belec, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-48-34,
soba št. P 10, e-mail: pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. testni zajem topografskih podat-

kov – 1. območje (Šmarje) in (Kranj),
2.2. testni zajem topografskih podat-

kov – 2. območje (Bovec),
2.3. testni zajem topografskih podat-

kov – 3. območje (Novo mesto),
2.4. testni zajem topografskih podat-

kov – 4. območje (Semič),
2.5. testni zajem topografskih podat-

kov – 5. območje (Metlika),
2.6. testni zajem topografskih podat-

kov – 6. območje (Škocjan).
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod 2.1.: 2,000.000 SIT – Šmarje in

Kranj,
– pod 2.2.: 2,000.000 SIT – Bovec,
– pod 2.3.: 2,100.000 SIT – Novo me-

sto,
– pod 2.4.: 1,200.000 SIT – Semič,
– pod 2.5.: 1,600.000 SIT – Metlika,
– pod 2.6.: 3,600.000 SIT – Škocjan.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
be, podrobnosti za deveto razpisano nalo-
go so opredeljene v razpisni dokumentaciji;
zaključek del je do 15. 11. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v skla-
du z uredbo o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
8. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Belec, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P 10,
e-mail: pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Tomaž Petek, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, tel. 178-48-13,
faks 178-48-34, soba št. P 22 (sejna soba),
e-mail: pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Belec, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10, e-mail: pisar-
na.gu@gu.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.

Geodetska uprava RS

Ob-5246
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
kont. oseba Ivo Kresnik, dipl. inž. kem. teh.,
Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-45-32,
faks 061/178-40-52, soba št. 216, e-mail
Ivo.Kresnik@MOPUVN.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. raziskave kakovosti vode Mure
in Lendave

2. tedenske raziskave kakovosti
Mure

3. raziskave kakovosti vode Drave
3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad. 1) 970.000 SIT
Ad. 2) 740.000 SIT
Ad. 3) 550.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
Ad. 1) največ 6 mesecev
Ad. 2) največ 8 mesecev
Ad. 3) največ 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb 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 21. 8. 1998 do
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12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc
(vložišče Uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Matjaž Jako-
pič, jur., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-35, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 218, e-mail Matjaz.Jakopic-
@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Ivo Kresnik, dipl. inž.
kem. teh., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-45-32, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 216, e-mail Ivo.Kresnik-
@MOPUVN.SIGOV.MAIL.SI.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 do 10. ure.

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: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 64 Ob-5247
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: DOM dr. Jožeta Potrča Poljčane, kont.
oseba Silva Ocvirk, Potrčeva ul. 1, Poljča-
ne, tel. 062/825-112, faks 062/825-675.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija neizko-
riščene podstrehe DOM-a dr. Jožeta Po-
trča Poljčane

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del:
I. faza: 30. 11. 1998,
II. faza: 30. 6. 1999,
III. faza: 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in drugi kriteriji, do-
ločeni z zakonom in razpisno dokumenta-
cijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika v 20 dneh po
objavi razpisa, to je 20. 8. 1998 do 12.
ure na naslov: DOM dr. Jožeta Potrča,
prevzemnica Silva Ocvirk, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, tel. 062/825-112, faks
062/825-675.

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. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu naročnika v sejni
sobi.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

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:

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka DOM dr. Jožeta Potrča, kont. oseba Sil-
va Ocvirk, Potrčeva ul. 1, Poljčane.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 1. 8. 1998 do vključno 10. 8. 1998 od
8. do 12. ure v upravi naročnika.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu 10.000
SIT na račun naročnika št.
51810-603-32223 za razpisno dokumen-
tacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Silvi Ocvirk po tel. 062/825-112,
ali faksu 062/825-675 vsak delovnik med
8. in 12. uro.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.
DOM dr. Jožeta Potrča Poljčane

Ob-5249
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine naročila:
A) grafična priprava časopisa Glasila

občanov,
B) tiskanje časopisa Glasila občanov.
3. Skupna letna orientacijska vrednost

naročila je:
pod A) 3,000.000 SIT,
pod B) 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka opravljanja

storitev je september 1998. Izvajalec bo
storitev po tem javnem razpisu opravljal dva
meseca v poskusnem roku, po katerem ima
naročnik možnost začasno pogodbo preki-
niti oziroma jo skleniti za štiri leta.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

A) v okviru grafične priprave:
1. reference pri izvajanju tovrstnih del,
2. rok grafične priprave,
3. ponudbena cena;
B) v okviru tiskanja:

1. ponudbena cena,
2. rok tiskanja,
3. reference pri izvajanju tovrstnih del.
Naročnik bo prednostno obravnaval po-

polne ponudbe in tiste, ki bodo ponudili
izvedbo obeh nalog po točkah A in B tega
razpisa. Nepopolne ponudbe lahko naroč-
nik zavrne.

6. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na sedežeu
naročnika: Občina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija (soba št. 50) med 8. in 13. uro.

7. Naročnik si pridržuje pravico po izbiri
najugodnejšega ponudnika odstopiti od
podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uvaljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

8. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 8. 1998 do 9. ure. Ponudbe
morajo do navedenega roka prispeti – ne
glede na vrsto prenosa – na naslov: Občina
Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, v zape-
čatenih ovojnicah z oznako “Razpis za gra-
fično pripravo Glasila občanov – Ne odpi-
raj” (ponudbe za točko A) ali “Razpis za
tiskanje Glasila občanov – Ne odpiraj” (po-
nudbe za točko B). Na kuverti mora biti
točen naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko
do navedenega roka tudi osebno oddajo v
tajništvu občine, soba št. 44. Ponudbe, ki
pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje. Predstavni-
ki ponudnikov, ki niso oddali pooblastil, ni-
majo pravice dajati pripomb na postopek
odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbi-
jati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne obrav-
nava nepopolnih ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Ob-5250
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

nadaljevanje gradnje opornih zidov pri
pokopališču v Litiji in asfaltiranje cest

1. Naročnik del je Občina Litija, Jerebo-
va ul. 14, litija.

2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca
brez omejitev, ki bo izvajal:

a) nadaljevanje gradnje opornih zidov pri
pokopališču v Litiji,

b) asfaltiranje cest:
I. cesta Klanec–Seliše,
II. cesta Podroje–Sveti Večer,
III. cesta Zgornji Mamolj–Spodnji Ma-

molj,
IV. cesta Jevnica–Mala Dolga Noga,
V. cesta Stranski Vrh–Polšnik (lovska ko-

ča).
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

vsak dan od 8. do 14. ure, na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova ul. 14, Litija, pri načelniku oddel-
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ka Antonu Koviču (kont. oseba), tel.
061/881-211, int. 109 in Blažu Zarniku
int. 203. V tem času bo možen tudi vpogled
v celotno projektno dokumentacijo – PGD,
PZI, pridobljena dovoljenja in soglasja.

4. Orientacijska vrednost:
pod 2a) 25,000.000 SIT,
pod 2b) I. 7,000.000 SIT,
pod 2b) II. 4,000.000 SIT,
pod 2b) III. 6,500.000 SIT,
pod 2b) IV. 7,000.000 SIT,
pod 2b) V. 6,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka in dokonča-

nja del je september 1998. Dela za pred-
met razpisa pod 2a) se bodo izvajala fazno.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom,

– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok plačila (ugodnejši od zahtevanega

po razpisni dokumentaciji).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
7. Ponudba mora vsebovati podatke ali

bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s pod-
izvajalci ter podatke o podizvajalcih in obse-
gu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je potreb-
no priložiti bonitete podizvajalcev.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va (fazna gradnja velja le za predmet razpisa
pod 2a) ali po izbiri najugodnejšega ponud-
nika odstopiti od podpisa pogodbe, kolikor
ne bodo pridobljena sredstva za posamez-
ne predmete razpisa. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do uvaljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

9. Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 1998
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti – ne glede na vrsto prenosa –
na naslov: Občina Litija, Jerebova ul.14,
1270 Litija, v zapečatenih ovojnicah, z oz-
nako “Razpis za nadaljevanje gradnje opor-
nih zidov pri pokopališču v Litiji in asfaltira-
nje cest – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na kuverti mora biti točen naslov pošilja-
telja. Ponudbe se lahko do navedenega ro-
ka tudi osebno oddajo v tajništvu občine,
soba 44. Ponudbe, ki pridejo po tej uri,
bodo zavrnjene.

10. Javno odpiranje ponudb bo 31. 8.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnost postopka
odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

12. Dodatne informacije se dobijo v pisni
oblikim na naslovu kot pod 3. točko, kon-
taktna oseba Anton Kovič oziroma Blaž Zar-
nik, tel. 061/881-211, faks 061/883-835.

Občina Litija

Ob-5251
Na podlagi določil 18. in 19. člena za-

kona 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 Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

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

Navedba vsebine: dozidava telovadni-
ce in vhodnih prostorov pri OŠ Črešnje-
vec ter izdobava in montaža opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
105,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
pričetek je predviden najkasneje 20. 9.
1998, zaključek pa 31. 8. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Slovenska Bi-
strica, Oddelek za družbene dejavnosti, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” z navedbo predmeta naročila “OŠ
Črešnjevec – izgradnja telovadnice in
vhodnih prostorov”, naslovom Občina Slo-
venska Bistrica, Oddelek za družbene de-
javnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistri-
ca; na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 31. 8. 1998 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpira-
nje bo vodil Milan Ozimič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do vključno 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v vložišču Občine Sloven-
ska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstrop-
je, Slovenska Bistrica, in sicer od 3. 8.
1998 do 21. 8. 1998, vsak dan od 9. do
14. ure, informacije v zvezi s tehnično do-
kumentacijo pa zainteresirani ponudniki do-
bijo pri odgovornem projektantu, Tihomirju
Daiću, Projektivni biro 91, Sodna 25, Mari-
bor, tel. 062/222-368, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na ŽR Občine Slovenska
Bistrica, št. 51810-630-25589, s pripisom
“za javni razpis OŠ Črešnjevec”, oziroma pri
blagajni Občine Slovenska Bistrica.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, kont. oseba Iva Soršak, Milan Ozimič in
Tamara Osterman, tel. 062/811-912.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 18. 9. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 371 Ob-5252
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela.

3. Navedba vsebine: prenova prosto-
rov na ključ.

4. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja nabav: začetek v septembru,
dokončanje v oktobru.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena blaga – najugodnejša cena,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe je 12 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov: RTV
Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 034/98 – Prenova prostorov na ključ.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga oddane ponudbe ali
žiga vložišča RTV Slovenija. Komisija bo ne
glede na datum žiga upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do 9. ure, dne 13. 8. 1998.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
1998 ob 10. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 4. 8. 1998 do 7. 8. 1998
med 9. in 11. uro pri Brigiti Majdič, soba
10, naslov: Čufarjeva 2 – gradbeni provizo-
rij, tel. 175-21-91, faks 175-21-86.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 8.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun številka 50101-603-45036, skic na
številko 00-789100-51, z oznako predme-
ta plačila (oznako razpisa). Dodatne infor-
macije so na razpolago samo v pismeni ob-
liki na naslovu in pri kontaktni osebi kot pod
9. točko (ali kateri drugi osebi).

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjaga obsega na-
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ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-5253
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nabava te-
lekomunikacijske opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
54,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentaciji. Opcija ponud-
be mora veljati do sklenitve pogodbe, pred-
vidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni. Pri
ocenjevanju ponudb bodo upoštevane vse
ponudbe, ki boro predložene najkasneje do
8. 9. 1998 do 12. ure, na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, Vetrinjska ul. 2, Maribor.
Ponudbe morajo biti zapečatene! Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Javni razpis – Ponudba – Ne od-
piraj” – “Nabava telekomunikacijske opre-
me” in navedena številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v no-
benem primeru ne zavezuje naročnika, da
bi sprejel katerokoli ponudbo, če je ta naj-
cenejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9.
1998 ob 13. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Ervin Mahorič.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni od datuma
sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika. Naročilo se lahko odda tudi po
delih.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 9. 1998, vsak dan med 8. in 10. uro,
ob plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51800-601-22802 s pripisom “za raz-
pis”. Stroški se lahko plačajo tudi na blagaj-
ni podjetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktna oseba je Ervin Mahorič, dipl.
inž. in Črtomir Kores, inž.

Ob-5254
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

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

55 kos osebni računalnik, 55 kom TR
adapter, 1 kom grafična postaja, 19 kom
tiskalnik, 8 kom MAU, 6 kom scanner, soft-
ware, 1 kom ploter, 1 kom router, 1 kom
merilnik kablov, 3 kom dodatni spomin, 6
kom dodatni disk in 2 kom dodatni CD po-
gon.

3. Orientacijska vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: 15 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentaciji. Opcija ponud-
be mora veljati do sklenitve pogodbe, pred-
vidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 1. 9.
1998 do 11. ure, na naslov: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Ponud-
be morajo biti zapečatene! Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Javni razpis – Ponudba – Ne odpiraj” –
“Računalniška oprema” in navedena števil-
ka objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-
zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, če je ta najcenejša ali najugodnejša.
Naročila se lahko odda tudi po delih.

7. Javno odpiranje ponudb bo 1. 9.
1998 ob 12. uri, v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Andreja Ulbin, ek.

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 8. 1998, vsak dan med 8. in 10.
uro, ob plačilu 5.000 SIT.

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

Kontaktna oseba je Andreja Ulbin, ek.
Elektro Maribor, d.d.

Št. 8983 Ob-5255
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena, 19. in 34. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo sistema povezave med
lokalnimi računalniški omrežji JP

Vodovod-Kanalizacija
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: izvedba si-
stema za povezavo med lokalnimi raču-
nalniškimi omrežji JP Vodovod-Kanali-

zacija z mikrovalovnimi radijskimi napra-
vami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: predvideni rok za izvedbo
je 6 mesecev po podpisu pogodbe, ki pa se
zaradi upravnega postopka lahko podaljša.

5. Ponudnik mora imeti servis v Ljubljani
ali bližnji okolici (do 30 km od sedeža na-
ročnika) in mora imeti organizirano 24-urno
dežurno službo za radijsko opremo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in ostale omejitve, ki bodo upoštevane,
so navedene v razpisni dokumentaciji.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
13. ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizaci-
ja, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

8. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici, označene z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za povezavo
računalniških omrežij”, številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in navedbo
naziva ter naslova ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: JP Vodovod Kanali-
zacija, d.o.o., 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
javnega razpisa s sklepom o izbiri najugod-
nejšega ponudnika 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,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, II. nad-
stropje, Franc Vizjak ali Primož Zupančič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 8. 1998 do 14. 8. 1998. Za dvig
razpisne dokumentacije se dogovorite po
tel. 17-29-473.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponud-

niki na podlagi pismeno zastavljenih vpra-
šanj, ki jih posredujejo po faksu 314-681,
pod oznako ZJN 55 inž/98 – povezava raču-
nalniških omrežij, do vključno 19. 8. 1998.

Ponudba mora veljati vsaj 60 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.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na istem naslovu proti plačilu materialnih
stroškov (virman) 5.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10.

JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 20/98 Ob-5256
Na podlagi prvega 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: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
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2. Kontaktna oseba: Alenka Grižon (tel.
066/446-272).

3. Predmet: strokovni in finančni nad-
zor nad izvajanjem gradnje prve faze ka-
nalizacije Bertoki po projektu št. 92-101
Investbiro Koper, ki zajema:

– kanal F1 – odsek J17–J42,
– kanal F3 do J9 in F3-1,
– kanal F4,
– kanal F5,
– kanal F8,
– kanal F9,
– kanal F10,
– kanal F14.
4. Orientacijska vrednost gradnje kanali-

zacije: 30,000.000 SIT.
5. Začetek del je predvidoma septem-

bra 1998, zaključek 120 delovnih dni po
pričetku del.

6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudi-

jo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

prispele najkasneje do 8. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Počkaj,
Verdijeva 6, Koper.

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

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za oko-
lje in prostor, Verdijeva 6, Koper. Odpiranje
bo vodil Peter Marc.

10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku sedmih
dni po sprejemu sklepa o izbiri.

11. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Uradu za
okolje in prostor Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 6, Koper, soba 106 (tel. 066/446-281),
kjer si lahko ogledajo tudi projekte.

12. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago do 1. 9. 1998 za 3.000 SIT. Način
plačila je virman, na žiro račun Mestne obči-
ne Koper: 51400-630-90004.

13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 9. 10. 1998.

Št. 20/98 Ob-5257
Na podlagi prvega 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: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

2. Kontaktna oseba: Alenka Grižon (tel.
066/446-272).

3. Predmet: strokovni in finančni nad-
zor nad izvajanjem gradnje prve faze ka-
nalizacije Sveti Anton po projektu št.
91-97/I Investbiro Koper, ki zajema:

– kanal J,
– kanal C,
– kanal C-1,
– kanal C1,
– kanal C2,
– kanal C3,

– kanal C3-1,
– kanal C4,
– kanal C4-1,
– kanal C5,
– kanal A13,
– kanal A12*,
– kanal B2 do jaška 4,
– kanal A7,
– kanal A8 do jaška 5,
– kanal A9,
– kanal A10.
4. Orientacijska vrednost gradnje kanali-

zacije: 30,000.000 SIT.
5. Začetek del je predvidoma septem-

bra 1998, zaključek 120 delovnih dni po
pričetku del.

6. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudi-

jo investitorju.
7. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

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

prispele najkasneje do 9. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Grozdana Počkaj,
Verdijeva 6, Koper.

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

9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za oko-
lje in prostor, Verdijeva 6, Koper. Odpiranje
bo vodil Peter Marc.

10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku sedmih
dni po sprejemu sklepa o izbiri.

11. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo pri Grozdani Počkaj na Uradu za
okolje in prostor Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 6, Koper, soba 106 (tel. 066/446-281),
kjer si lahko ogledajo tudi projekte.

12. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago do 1. 9. 1998 za 3.000 SIT. Način
plačila je virman, na žiro račun Mestne obči-
ne Koper: 51400-630-90004.

13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 9. 10. 1998.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 1168 Ob-5258
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo protiprašne zaščite cest v

Gradišču nad Pijavo Gorico
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: izvedba protiprašne

zaščite cest v Gradišču nad Pijavo Gorico v
območju urejanja VS 12/5.

3. Orientacijska vrednost: 20 mio SIT.
4. Pričetek del: po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,

– reference,
– ostale ugodnosti, navedene v razpisni

dokumentaciji,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– dokazila o registraciji podjetja in dovo-

ljenje za opravljanje razpisane dejavnosti,
– reference ponudnika in podizvajalcev

za opravljanje navedenih del,
– spisek podizvajalcev,
– ponudbeno ceno,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– garancije (glej razpisno dokumentacijo),
– finančni podatki: BON 1, BON 2 ali

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

– ostale pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom sklene pogodbo v okvi-
ru razpoložljivih sredstev v občinskem pro-
računu.

Ponudniki prejmejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Škofljica, Šmarska c. 3,
Škofljica, v času uradnih ur.

8. Rok za prijavo na javni razpis je
1. september 1998.

9. Ponudbe v originalu se dostavijo po
pošti ali osebno na naslov: Občina Škoflji-
ca, Šmarska c. 3, Škofljica, v zaprtih kuver-
tah, s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpi-
raj – ponudba za izvedbo protiprašne zašči-
te cest v Gradišču nad Pijavo Gorico”. Po-
nudba, ki ne bo oddana pravočasno in
pravilno opremljena, se ne bo obravnavala.

10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
1. 9. 1998 ob 13. uri. Ponudbe lahko po-
nudniki oddajo do 13. ure istega dne.

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

12. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica, ob predložitvi potrdi-
la o plačilu materialnih stroškov v višini
2.000 SIT, na žiro račun Občine Škofljica,
št. 50106-630-810134.

14. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Občini Škofljica, tel. 666-311,
667-360.

Občina Škofljica

Ob-5259
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca investicijskih del

brez omejitev
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Obči-

na Radlje ob Dravi, kont. oseba Milan Šar-
man, soba 312/III, Občina Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-401.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
Turističnega centra ob Dravi – 1. faza.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška in
inštalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
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4. Rok izvedbe: po terminskem planu.
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 18. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, prev-
zemnik tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
18. 8. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje
ob Dravi, soba 313/III.

Odpiranje bo vodila strokovna komisija
naročnika.

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

Ponudniki bodo obveščeni najkasneje do
1. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, Radlje ob Dravi, pri Viktorju Karatu
in Milanu Šarmanu, tel. 0602/70-401, po
predhodno potrjeni telefonski najavi.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 na naslovu naročnika za
znesek 30.000 SIT.

Način plačila: potrjen virmanski nalog,
na ŽR št. 51860-630-25664, sklic na št.
789202, Občina Radlje ob Dravi.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
javnega odpiranja.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 9. 1998.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-5260
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za strokovno in
operativno izvedbo delitve med

novonastalimi občinami
1. Naročnik: Občine: Muta, Podvel-

ka-Ribnica, Radlje ob Dravi, Vuzenica.
2. Predmet razpisa: izvajanje strokovnih

in operativnih del na področju delitve pre-
moženja, pravic in obveznosti med novona-
stalimi občinami.

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in dejavnost ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– navedbo odgovornih oseb, ki bodo iz-

vajale ponujena dela z navedbo referenc na
izvedbi podobnih del,

– ceno storitev in plačilne pogoje,
– ponujeno  zavarovanje  resnosti  po-

nudbe,

– ponujeno zavarovanje kvalitete izved-
be del.

4. Najcenejša ponudba ni najugodnejša
ponudba.

5. Informacije se dobijo pri Šarman Mi-
lanu, Občina Radlje ob Dravi, tel.
0602/71-401, vsak delovni dan med 9. in
13. uro.

6. Pričetek del: takoj po podpisu po-
godbe.

7. Upoštevane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele do 4. 9. 1998 do 12. ure, v
zaprtih kuvertah z oznako “za razpis – deli-
tev”, na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 9.
1998 ob 9. uri, v prostorih Občine Radlje
ob Dravi (soba 313).

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občine:
Muta, Podvelka-Ribnica,

Radlje ob Dravi, Vuzenica

Ob-5261
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Žalec, kont. oseba Milka Štrukelj, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, soba št. 53.

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

opreme za osnovne šole.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Začetek in dokončanje del: začetek

15. 9. 1998, končanje 15. 10. 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 pred-
ložene do 25. avgusta 1998 do 10. ure, na
naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospodar-
ske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinj-
ske čete 5, 3310 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 25. avgusta
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, odpiranje vodi
Milka Štrukelj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 063/715-313, faks 063/716-311, sej-
na soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavno-
sti, kont. oseba Dragica Breznikar, Ul. Sa-

vinjske čete 5, Žalec, soba št. 52, II. nad-
stropje.

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

Ponudba mora veljati do 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 9. 1998.
Občina Žalec

Ob-5262
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija,
ponovno objavlja

javni razpis
brez omejitev za dobavo in transport

cementa in kamene moke za
injektiranje v Rudniku Idrija

1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.

2. Predmet razpisa:
– dobava in transport cementa,
– dobava in transport kamene moke.
3. Obseg in okvirna cena
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., rabi za injektiranje zmes cementa in
kamene moke. Planiramo, da bomo za po-
trebe injektiranja v obdobju 1998 do 2006
potrebovali 28.000 m3 kamene moke in
24.200 ton cementa.

Planiramo enakomerno letno porabo za
celotno obdobje. S tem razpisom razpisuje-
mo količine za leto 1998 in 1999, in sicer
6.000 m3 kamene moke in 5.000 t cemen-
ta. V kameni moki zrnca ne smejo biti večja
od 1 mm. Material je potrebno dovažati v
silose pri novi injektirni postaji v bivšem le-
snem skladišču Barbare v Idriji.

Okvirna cena:
– dobava in transport cementa 12.800

SIT/t,
– dobava in transport kamene moke

1.600 SIT/m3.
4. Pogoji za udeležbo
Na razpis se lahko javijo pravne in fizične

osebe, ki imajo ustrezno registracijo. Posa-
mezen ponudnik lahko ponudi celotno razpi-
sano količino ali le del. Kolikor ne ponudi
celotne razpisane količine, mora navesti
predvideno letno dinamiko. Lahko pa po-
nudnik ponudi le material ali le transport.
Ponudnik mora opredeliti tudi način revalori-
zacije ponujene cene. Prav tako mora po-
nudnik predložiti jamstvo za izpolnitev posla.

5. Merila za izbor
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega po-

nudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost materiala (pri kameni moki

tudi vsebnost kremena),
– cena,
– kompletnost ponudbe,
– ustreznost revalorizacije cene,
– bonitete,
– jamstvo.
Investitor si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo z večjim številom

ponudnikov,
– da določi drugačno dinamiko dobave

materiala,
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba bo popolna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
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– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– atest materiala (za kameno moko),
– ponudbeno ceno, ločeno za material

in za transport,
– revalorizacijo cen,
– opcijo ponudbe,
– predlog pogodbe,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

5% ponudbene vrednosti,
– jamstvo za izvedbo posla.
7. Končne določbe
Ponudbe morajo biti dostavljene v

30 dneh po objavi v Uradnem listu RS, do
10. ure, na naslov: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi pod-
jetja na Arkovi 43, trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 11. uri.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pismene ponudbe pošljite v zaprti kuver-
ti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba”.

Dopolnilne podatke lahko ponudniki dobi-
jo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., Idrija, tel. 065/73-811, Bojan Režun,
dipl. inž. geol. in Ivan Jurjavčič, dipl. inž. rud.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-5263
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Kmetijsko
veterinarski zavod Nova Gorica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca adaptacije in

nadvišanja upravne stavbe
1. Naročnik: Kmetijsko veterinarski zavod

Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica.
2. Predmet javnega naročila: izvedba

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za
nadvišanje in adaptacijo upravne stavbe na-
ročnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: predviden pričetek del:
oktober 1998, predviden konec del: de-
cember 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– cena ponujenih del (najnižja cena ni

nujno najugodnejša),
– reference ponudnika na objektih, ki jih

je adaptiral,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponudnikovi podatki,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– prilagodljivost ponudnika specifiki iz-

vajanja del na objektu, ki se adaptira.
Opozorilo
Pri ocenjevanju ponudbe najugodnejša

cena še ne bo pomenila najugodnejše po-
nudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da
eventualno določi manjši obseg del od razpi-
sanega z ozirom na razpoložljiva sredstva. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Rok za predložitev ponudb
Ponudniki morajo kompletne ponudbe

predložiti do 3. 9. 1998 do 14. ure na na-
slov: Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-
rica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Ponudba mora biti dostavljena v zaprti in
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo nadvišanja in adaptaci-
je upravne stavbe”. Na kuverti mora biti ob-
vezno označen polni naslov ponudnika in
naročnika.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998

ob 9. uri v upravni stavbi Kmetijsko veteri-
narskega zavoda Nova Gorica, Pri hrastu
18, Nova Gorica.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo od dneva objave
javnega razpisa do 14. 8. 1998 na naslovu:
Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a,
Nova Gorica proti plačilu stroškov v višini
25.000 SIT virmansko na žiro račun št.
52000-601-10243.

10. Dodatne informacije o razpisanih delih
lahko po predhodni najavi ponudniki dobijo:

– na naslovu naročnika: kont. oseba Jer-
neja Trošt, dipl. jur., tel. 065/27-311,

– na Projektu Nova Gorica, d.d., Kidri-
čeva 9a, Nova Gorica, kont. oseba Vuga
Igor, Iskra Bojan, tel. 065/128-00.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

Ob-5264
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, kont. ose-
ba na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba
za investicije, Banka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/2128-38, faks 061/13-12-327).

II. Predmet javnega naročila: oprema za
izvajanje predmeta geografije v srednjih
šolah.

Blago – dobava opreme za srednje šole,
in sicer:

– stenske karte,
– navijalnik,
– projekcijsko platno,
– kovček za terensko delo,
– vremenska hišica,
– zložene karte.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrendost naročila je

45,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Začetek dobave opreme takoj po skleni-

tvi pogodbe, dokončanje po najugodnejši
ponudbi.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri odločitvi o izboru najugodnejšega po-

nudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
14. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (vložišče).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: Ponudba – Ne odpiraj! in

številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1998
ob 9.30 na naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljaan (sejna soba št. 95/III). Odpiranje po-
nudb vodi predsednik, Igor Lipovšek, prof.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelova-
li pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblatilo za zastopanje.

VIII. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 15 dni.

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

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
14. 8. 1998 do 15. ure.

X. Pisna vprašanja sprejemamo od
11. 8. do 14. 8. 1998 na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Trubarjeva 3, Ljubljana,
in faks št. 13-12-327. Odgovori o opremi
bodo prav tako posredovani v pisni obliki na
naslov ali faks eventualnega ponudnika naj-
kasneje do 18. 8. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 220/98 Ob-5272
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Goriš-

nica, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Gorišnica za šolsko leto

1998/99
1. Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišni-

ca 54.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošol-

skih otrok za Osnovni šoli Gorišnica in Cir-
kulane.

Učence je potrebno pripeljati k pouku v
dopodlanskem in popoldanskem času na
relacijah:

a) – Cirkulane–Gradišča–Okič–Slatina–
Pohorje–Pradiž–Cirkulane.

Skupno število km na tej relaciji: 26.
Skupno število učencev na tej relaciji: 19.
b) – Cirkulane–Brezovec–Medribnik–

Meje–Cirkulane.
Skupno število km na tej relaciji: 15.
Skupno število učencev na tej relaciji 21.
Čas prevozov:
1. 6.15–7.25
2. 11.30–12.30
3. 13.30–14.30
– 6.15: Tibolci–Moškanjci–Cunkovci–

Zagojiči–Muretinci–Mala vas–Gajevci–Pla-
cerovci–Formin–Zamušani–šola,

– 7.10: Tibolci–Moškanjci–Cunkovci–
Zagojiči–Muretinci–Mala vas–Gajevci–šo-
la–Zamušani–Formin–Gajevci–šola,

– 10.15: šola–Zamušani–Formin–Place-
rovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Zagoji-
či–Cunkovci–Moškanjci–Zamušani–šola,

– 10.45: šola–Gajevci–Muretinci–Zago-
jiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–šola,

– 11.45: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Za-
gojiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–šola,
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– 12.35: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Muretinci–Zagojiči–Cun-
kovci–Moškanjci–Tibolci–šola,

– 13.15: šola–Gajevci–Muretinci–Zago-
jiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–Zamuša-
ni–Formin–Placerovci–Gajevci–šola (dva
avtobusa!),

– 13.45: šola –Gajevci–Muretinci–Za-
gojiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–Zamu-
šani–Formin–šola,

– 17.25: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Za-
gojiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci.

3. Vse informacije dobite po tel.
708-062 ali direktno v šolah.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena za prevoženi kilometer,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti za morebitne šolske prevo-

ze med šolskim letom.
Ponudnik mora ponuditi dokazila o izpol-

njevanju pogojev za opravljanje prevozov.
5. Interesenti oddajo ponudbe v zaprti

ovojnici v roku 10 dni od objave na naslov:
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica, s pripisom “Ne odpiraj – Javni razpis”.

6. Odpiranje ponudb bo 17. 8. 1998 ob
8. uri v prostorih Občine Gorišnica.

7. Naročnik si pridržuje pravice da ob
nepredvidenih spremembah na začetku šol-
skega leta 1998/99 ali med letom izbrani-
mi ponudniki sklene pogodbe oziroma se
med letom sproti dogovarja o spremembah
prevozov šolskih otrok tega razpisa. Ponud-
niki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Gorišnica

Ob-5273
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Javni zavod za šport Nova
Gorica, Bazoviška 4, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa: pripravljalna dela
za prekrivanje pomožnega nogometne-
ga igrišča z umetno travo v Športnem
parku Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka in dokonča-
nja del: začetek 3. 9. 1998, zaključek
30. 9. 1998.

5. Merila, za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb; 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 21. 8. 1998 do
10. ure na naslov Javni zavod za šport Nova
Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,
prevzemnik tajništvo, tel. 065/226-73, faks
065/132-895.

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 odpira-
nja javnih ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 14. uri na naslovu: Javni zavod za šport
Nova Gorica, Bazoviška 4, Nova Gorica,
tel. 065/226-73, faks 065/132-895.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 25. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zavod za šport Nova
Gorica, kont. oseba Darja Šuligoj, Bazo-
viška 4, Nova Gorica, tel. 065/226-73, faks
065/132-895.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman na račun št.
52000-603-32800.

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 je: 18. 9. 1998.
Javni zavod za šport Nova Gorica

Št. 353-58/97 Ob-5274
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Izola, Urad za komu-
nalni razvoj objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez

omejitev za gradnjo vodovodnih
objektov in naprav Pivol v Izoli

1. Investitor je Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola. Postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni raz-
voj, Postonjska 3, Izola. Kontaktna oseba je
Podbreznik Martin, inž. gradb., tel.
066/480-220 ali 480-200, faks 480-210.

2. Predmet razpisa je:
– gradnja rezervarja V = 2.000 m3,
– gradnja dostopne ceste ca. 300 m,
– gradnja razdelilnega jaška,
– delna sanacija in rekonstrukcija vo-

dovodnih naprav obstoječega rezervarja
V = 500 m3,

– delna rekonstrukcija obstoječega jaš-
ka Pivol.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
100,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za pričetek del je sep-
tember 1998.

Rok dokončanja razpisanih del je februar
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– najugodnejši garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

investitorju (popusti),
– usposobljenost ponudnika,
– dosedanje izkušnje investitorja s posa-

meznim ponudnikom.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 1. 9. 1998, do
9. ure na naslov Občina Izola, Urad za ko-
munalni razvoj, Postonjska ul. št. 3, 6310

Izola, v vložišču urada, soba št. 1, pri prev-
zemnici Klari Giassi.

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 javnega
naročila “Javni razpis – Gradnja vodovodnih
objektov in naprav Pivol v Izoli”.

6. Javno odpiranje ponudb bo v torek
1. 9. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije Podbrez-
nik Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko inte-
resenti dvignejo na Uradu za komunalni raz-
voj, Postonjska ul. št. 3, Izola, do 14. 8.
1998 pri Podbreznik Martinu, tel.
066/480-220, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Občine Izola št.
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

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

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

nega naročila: 25. 9. 1998.
Občina Izola

Ob-5276
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Rogatec, Ceste 11, Rogatec,
tel. 063/827-127, faks 063/827-363.

2. Predmet javnega naročila: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za sanacijo pla-
zu na cesti Dobovec–Sv. Rok – II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:

– pričetek del: september 1998,
– dokončanje del: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve: druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do petka, 21. 8. 1998, do
13. ure na naslov Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Ozval-
dič, vodja pisarne urada župana.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponduba, 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 v petek,
21. 8. 1998 ob 14. uri na naslovu: Občina
Rogatec, Ceste 11, Rogatec, v sejni sobi
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občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Roškar, dipl. inž. str.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 1. 9. 1998.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Občine Rogatec, Ce-
ste 11, pri tajniku Občine Strajn Pavlu, tel.
063/827-127, faks 063/827-363.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 8. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

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

Ponudba mora veljati do konca oktobra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Občina Rogatec

Št. 263-103/98-0705 Ob-5267
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov in Marko Peternelj, Langusova uli-
ca 4, Ljubljana, tel. 061/1788-257,
1788-189, faks 061/1788-147, soba št.
510/509.

2. Predmet javnega naročila: storitve
(podrobna vsebina je podana v razpisni do-
kumentaciji).

Navedba vsebine: izdelava podlog si-
stema za upravljanje in vodenje varnost-
nih nalog v civilnem letalstvu Republike
Slovenije, ki obsega:

1. poslanstvo uvedbe sistema uprav-
ljanja in vodenja varnostnih nalog v civilnem
letalstvu RS,

2. temelje za načine izvajanja ter
strukturo organizacije za izvajanje in vode-
nje varnostnih nalog v civilnem letalstvu RS,

3. strategijo, ki bo omogočala dose-
go ciljev, upravljanja in vodenja varnostnih
nalog v civilnem letalstvu RS, v skladu z
razvojem letalskega prometa v EU ter v glo-
balnem smislu,

4. definiranje nosilcev nalog za izvaja-
nje in vodenje varnostnih nalog v civilnem
letalstvu RS,

5. principe in postopke za izvajanje in
vodenje varnostnih nalog v civilnem letalstvu
RS, ki naj obsegajo vse dejavnike letalskega
prometa in proizvodnjo za letalski promet, v
smislu pravnega, organizacijskega, tehno-
loškega, tehničnega ter ekonomskega nivoja,

6. ostalo v zvezi s sistemom za uprav-
ljanje in vodenje varnostnih nalog v civilnem
letalstvu RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 45 dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
15. ure oziroma do 24. 8. 1998, če je
ponudba oddana priporočeno po pošti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, prevzemnik tajništvo dr-
žavnega sekretarja za letalstvo, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, tel.
061/1788-201, faks 061/1788-201, so-
ba št. 513.

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. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Republika Slovenija,
Uprava RS za zračno plovbo, odpiranje vodi
mag. Aleksander Čičerov, Kotnikova 19a,
Ljubljana, tel. 061/1316-018, faks
061/1316-035, sejna soba.

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 zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, kont. oseba tajništvo
državnega sekretarja za letalstvo, Langusova
ulica 4, Ljubljana, tel. 061/1788-201, faks
061/1788-147, soba št. 513.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov in Marko Peternelj, Langusova uli-
ca 4, Ljubljana, tel. 061/1788-257,
1788-189, faks 061/1788-147, soba št.
510/509.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 263-103/98-0705 Ob-5268
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov in Jožef Slana, Langusova ulica 4,
Ljubljana, tel. 061/1788-257, 1788-239,
faks 061/1788-147, soba št. 510/509.

2. Predmet javnega naročila: storitve
(podrobna vsebina je podana v razpisni do-
kumentaciji).

Navedba vsebine: strokovne podlage
za izdajo naslednjih podzakonskih ak-
tov (naslovi vsebin):

a) Predpis o letenju zrakoplovov /Pravila
v zraku/ (Aneks 2 h Konvenciji o mednarod-
nem civilnem letalstvu; Chicago, 1944);

b) Predpis o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati zrakoplovi v zvezi s hrupom (Aneks
16, I. del h Konvenciji o mednarodnem ci-
vilnem letalstvu; Chicago, 1944);

c) Predpis o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vzdrževalec zrakoplovov (JAR 145
Združenih letalskih organov/Joint Aviation
Authorities);

d) Predpis o pogojih, za komercialni pre-
voz v zračnem prometu (JAR – OPS Združe-
nih letalskih organov /Joint Aviation Authori-
ties; Aneks 6, I. del h Konvenciji o medna-
rodnem civilnem letalstvu; Chicago, 1944);

e) Predpis o pogojih za izvajanje letenja
v vseh meteoroloških pogojih (JAR-AWO
Združenih letalskih organov/Joint Aviation
Authorities);

f) Predpis o pogojih, ki jih mora izpolnje-
vati letalsko strokovno osebje – letalno
osebje (JAR-FCL Združenih letalskih orga-
nov/Joint Aviation Authorities; Aneks 1 h
Konvenciji o mednarodnem civilnem le-
talstvu; Chicago, 1944);

g) Predpis o postopkih certificiranja zra-
koplovov in njihovih komponent in delov
(JAR-21 Združenih letalskih organov/Joint
Aviation Authorities);

h) Predpis o tehničnih in tehnoloških po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati javna leta-
lišča oziroma letališča namenjena za komer-
cialni prevoz v zračnem prometu (Aneks 14,
I. del h Konvenciji o mednarodnem civilnem
letalstvu; Chicago, 1944);

i) Predpis o tehničnih in tehnoloških po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati javni heliporti
oziroma heliporti namenjeni za komercialni
prevoz v zračnem prometu (Aneks 14, II.
del h Konvenciji o mednarodnem civilnem
letalstvu; Chicago, 1944);

ob upoštevanju določb zakona o zračni
plovbi (Ur. l. SFRJ, št. 45/86, 24/88,
80/89 in 29/90 ter Ur. l. RS, št. 58/93, v
zvezi s 4. členom ustavnega zakona za iz-
vedbo temeljne ustavne listine o samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije
/Ur. l. SFRJ, št. 1/91-I/).

Ponudniki lahko predložijo ponudbe za vse
ali samo za posamezne vsebine javnega naro-
čila. Ponudbena dokumentacija mora biti se-
stavljena tako, da se lahko vsaka posamezna
vsebina javnega naročila obravnava ločeno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30–45 dni po podpisu po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
15. ure, oziroma do 24. 8. 1998, če je po-
nudba oddana priporočeno po pošti, na na-
slov: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, prevzemnik tajništvo državnega
sekretarja za letalstvo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, tel. 061/1788-201, faks
061/1788-147, soba št. 513.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija,
Uprava RS za zračno plovbo, odpiranje vodi
mag. Aleksander Čičerov, Kotnikova 19a,
Ljubljana, tel. 061/1316-018, faks
061/1316-035, sejna soba.

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 zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, kont. oseba tajništvo
državnega sekretarja za letalstvo, Langusova
ulica 4, Ljubljana, tel. 061/1788-201, faks
061/1788-147, soba št. 513.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov ali Jožef Slana, Langusova ulica 4,
Ljubljana, tel. 061/1788-257, 1788-239,
faks 061/1788-147, soba št. 510/509.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Št. 263-103/98-0705 Ob-5269

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov in Jožef Slana, Langusova ulica 4,
Ljubljana, tel. 061/1788-257, 1788-239,
faks 061/1788-147, soba št. 510/509.

2. Predmet javnega naročila: storitve
(podrobna vsebina je podana v razpisni do-
kumentaciji).

Navedba vsebine: izdelava strokovnih
podlag za dolgoročni program razvoja
civilnega letalstva v Republiki Sloveniji,
ki obsega:

1. poslanstvo dolgoročnega progra-
ma razvoja civilnega letalstva v RS,

2. analizo stanja po posameznih de-
javnikih civilnega letalstva – podsistema pro-
metnega sistema, analizo stanja razvoja le-
talstva v globalnem smislu, trende ter oce-
ne dolgoročnega globalnega razvoja letal-
skega prometa ter posledične vplive na
razvoj civilnega letalstva v RS,

3. splošne in posamezne cilje, ki jih
mora dolgoročni program doseči,

4. strategijo, ki bo omogočala dose-
go ciljev dolgoročnega programa, v skladu
z razvojem letalskega prometa v EU ter v
globalnem smislu,

5. operativne programe razvoja po de-
javnikih podsistema, skupno z načrtovanjem
produkcije nekaterih komponent za pro-
izvodnjo letal,

6. spin analizo,
7. ostalo v zvezi z dolgoročnim pro-

gramom razvoja civilnega letalstva v RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 45 dni po podpisu pogodbe.

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 24. 8. 1998 do 15.
ure, oziroma do 24. 8. 1998, če je ponudba
oddana priporočeno po pošti, na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, prevzemnik tajništvo državnega se-
kretarja za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 061/1788-201, faks
061/1788-147, soba št. 513.

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. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija,
Uprava RS za zračno plovbo, odpiranje vodi
mag. Aleksander Čičerov, Kotnikova 19a,
Ljubljana, tel. 061/1316-018, faks
061/1316-035, sejna soba.

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 zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, kont. oseba tajništvo
državnega sekretarja za letalstvo, Langusova
ulica 4, Ljubljana, tel. 061/1788-201, faks
061/1788-147, soba št. 513.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, kont. osebi mag. Aleksander
Čičerov in Jožef Slana, Langusova ulica 4,
Ljubljana, tel. 061/1788-257, 1788-239,
faks 061/1788-147, soba št. 510/509.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Št. 110-1/98 Ob-5270A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baz Postoj-
na, Ljubljana in Hrušica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
64,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 20. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 9. 1998 do 9.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Krpanje z vročo asfaltno maso na ob-
močju AC baz Postojna, Ljubljana in Hruši-
ca”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do 2. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-5270B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava lokacijskega

načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste
R-353 na odseku Radenci–Vučja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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



Stran 5434 / Št. 54 / 31. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 8. 1998 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Izdelava lokacijskega načrta za rekon-
strukcijo regionalne ceste R-353 na odse-
ku Radenci–Vučja vas”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, 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 11. 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 Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 4.500 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) 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 Tatjana Zalokar, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do 19. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-5270C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek
Celje–Arja vas na odseku 40.

3. Orientacijska vrednost naročila:
98,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 9. 1998 do 8.30, na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-

ljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Sanacija vozišča na avtocesti A1 Šen-
tilj–Koper, pododsek Celje–Arja vas na od-
seku 40”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) 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 Svit Černe, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do 2. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-5270Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija možnih va-

riant in gradbeno-tehnične ter promet-
no-ekonomske primerjave za oboje-
stransko oskrbno postajo in priključek
na območju Brezovice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Skupni rok izdelave gradiva je 90 dni
po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 8. 1998 do 10.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,

Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za: Študija možnih variant in gradbe-
no-tehnične ter prometno-ekonomske pri-
merjave za obojestransko oskrbno postajo
in priključek na območju Brezovice”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-74, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 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 Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) 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 Arabela Križ, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

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

Ponudba mora veljati do 19. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 110-1/93 Ob-5271A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin na
regionalni cesti R 3 656, Kočevska Re-
ka–Borovec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejive, ki bodo
upoštevane

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 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 brežin Kočevska Reka–Boro-
vec” – B. V. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 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 22. 10. 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 31. 7. 1998 za 3.000 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: 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 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija viadukta v
Žlebiču na G2/106 odsek 262 v km
11.350 (M6).

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 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 viadukta v Žlebiču.” – B. B. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, 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 23. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: 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, so-
ba št. 320.

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

Ponudba mora veljati do 1. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Božo Kordin, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-28,
faks 061/178-80-36, soba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacije ceste
R 3 665 Velika Reka–Velika Preska.

3. Orientacijska vrednost naročila:
53,400.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omjitve, ki bodo up-
oštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 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 Modernizacija ceste Velika Reka–Velika
Preska.” – T. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 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. 061/178-81-11, 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 23. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Tibor Praprotnik, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks 061/178-83-26, soba št. 328.

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

Ponudba mora veljati do 1. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Božo Kordin, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-28,
faks 061/178-80-36, soba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 3 645 odsek 1189 (330) Trebeljevo–
Litija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 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 Modernizacija ceste Trebeljevo–Litija.” –
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T. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, 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 23. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Tibor Praprotnik, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks 061/178-83-26, soba št. 328.

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

Ponudba mora veljati do 1. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
mostu čez Pesnico pri Pacinju, cesta
R3-712 (R-360) odsek 1331.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 8 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 9. 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 Obnovitvena dela na mostu čez Pesni-
co.” – B. T. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 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. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Boris Tekavec, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-04,
faks 061/178-83-26, soba št. 322.

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

Ponudba mora veljati do 1. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Polonca An-
drejčič-Mušič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ukrepi za umirjanje
prometa na državni cesti G1/1 (M3)/od-
sek 246 Maribor–Hajdina (Miklavž).

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 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 Ukrepi za umirjanje prometa.” – M. D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje 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 22. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Marko Dražumerič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-93,
faks 061/178-83-26, soba št. 205.

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: 29. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Bistrico v Goriči vasi G2-106, odsek
263, km 5.615 (M6).

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 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 Sanacija mostu čez Bistrico” – B. B. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
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met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje 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 22. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: 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, so-
ba št. 320.

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: 29. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271G
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
mostu čez Rogatnico pri Stanošini, ce-
sta G1-1 (M11), odsek 351.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 8 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 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 Obnovitvena dela na mostu čez Rogatni-
co.” – B. T. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 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. 061/178-81-11, 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 22. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: 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. 322.

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: 29. 10. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5271H
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste G1-12 (M10-5) 344 Razdrto–Man-
če; Podgrič.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 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 Razdrto–Manče–
Podgrič” – M. D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje 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 18. 10. 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 31. 7. 1998 za 5.000 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: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

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

Ponudba mora veljati do 26. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Št. 913-008/98-001 Ob-5292
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava

Republike Slovenije za telekomunikacije ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)

javni razpis
za izbiro dobavitelja merilne opreme
za tri avtomatske postaje za nadzor

radijskega spektra
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova
19a.

2. Predmet razpisa je dobava (fco. Upra-
va Republike Slovenije za telekomunikacije)
merilne in programske opreme za tri neob-
ljudene radijske nadzorne postaje (RNP) za
nadzor radijskega spektra, kot sledi:

a) merilna oprema s pripadajočimi antena-
mi za nadzor horizontalno in vertikalno polari-
ziranih radijskih oddaj v frekvenčnem področ-
ju od 25 MHz do 1500 MHz. Omogočeno
mora biti delo v realnem času, snemanje od-
daj z avtomatskim oziroma programiranim pro-
ženjem, beleženje časa in datuma snemanja,
beleženje zasedenosti in analiza radijskih sig-
nalov ter statistična obdelava merilnih rezulta-
tov. Merilna oprema mora imeti možnost roč-
nega in računalniškega upravljanja s pripada-
jočo programsko opremo,

b) merilna in programska oprema vsake
RNP mora omogočati nadgradnjo, npr. za
meritve v frekvenčnem področju pod 25 MHz
in nad 1500 MHz, za meritve smeri vpadne-
ga signala (DF-direction finding), za nadzor
digitalnih radijskih storitev (GSM, DAB) in dru-
ge naloge radijskega nadzora,

c) komunikacijska in programska opre-
ma vsake RNP mora omogočati nastavitve
na daljavo ter zbiranje in prenos merilnih
podatkov po javnem telekomunikacijskem
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omrežju (komutirani vodi, ISDN, mobilno
oziroma satelitsko omrežje). Posebna pro-
gramska oprema mora omogočati poveza-
vo treh (ali več) RNP z enim ali več nadzor-
nimi terminali. Vsako RNP mora biti možno
krmiliti in od nje dobiti zahtevane rezultate
iz katerega koli avtoriziranega delovnega
mesta,

d) nadzorni terminal s pripadajočo ko-
munikacijsko, računalniško in programsko
opremo.

3. Predmet razpisa iz 2. točke je možno
ponuditi v celoti ali v delih. Naročnik si pri-
držuje pravico nabave celote ali delov.

4. Orientacijska vrednost predmeta raz-
pisa iz 2. točke je 25 milijonov SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: tehnične lastnosti predmeta raz-
pisa, referenčne instalacije enake ali po-
dobne opreme, možnost ogleda delujoče-
ga sistema oziroma njegovih delov, ponud-
bena cena, šolanje uporabnika in dodatne
ugodnosti ponudnika.

6. Rok dobave je v 2 mesecih po podpi-
su pogodbe.

7. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponud-

nika,
– dokazilo o registraciji,
– natančno izdelano ponudbo v okviru

predmeta javnega razpisa,
– ceno posameznih delov ponudbe

(npr.: za merilno, računalniško, komunika-
cijsko in programsko opremo) in končno
ponudbeno ceno,

– reference ponudnika za dobavo tovrst-
ne opreme,

– potrjen vzorec pogodbe,
– garancijske roke,
– rok veljavnosti ponudbe,
– bančno  garancijo  za  resnost  po-

nudbe.
8. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki v vložišču naročnika vsak dan od
8. do 12. ure do 21. 8. 1998. Na pisno
željo ponudnika pošljemo razpisno doku-
mentacijo po pošti ali po faksu. Dodatne
informacije dobi ponudnik na naslovu na-
ročnika na podlagi pisne zahteve, posla-
ne po pošti ali po faksu (št.
061/13-28-036) do 21. 8. 1998. Pisna
pojasnila glede razpisne dokumentacije
bomo poslali najkasneje 28. 8. 1998
vsem, ki so dvignili razpisno dokumenta-
cijo. Kontaktna oseba je Andrej Leskovar,
tel. 061/17-34-960.

9. Kompletna ponudba s točnim naslo-
vom ponudnika in z navedbo “Ne odpiraj -
Ponudba za avtomatske RNP“ mora prispeti
v zapečatenem ovoju v vložišče naročnika
na naslovu Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19A
do vključno ponedeljka, dne 14. 9. 1998
do 10. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, dne 14. 9. 1998 ob 12. uri v pro-
storih Uprave Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19A.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Ob-5293
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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kontrolna oseba:
pod a), b) in c) Stanko Štosir, pod d) in e)
Martin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivanjska oprema in

oprema za vzdrževanje, športna oprema
ter AV sredstva, po samostojnih enotah:

a) serijsko pohištvo in pohištvo po na-
črtih;

b) posteljnina;
c) sanitarna oprema in oprema za

vzdrževanje;
d) športna oprema;
e) AV sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 1,500.000 SIT;
pod b) 200.000 SIT;
pod c) 200.000 SIT;
pod d) 2,550.000 SIT;
pod e) 400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 10 dni od sklenitve po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
b) ponudbena cena (25%),
c) ustreznost zahtev naročnika (35%),
c) reference (20%),
d) rok dobave (10%),
e) opcija ponudbe (10%).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predlo-

žijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do petka 14. 8.
1998 do 8.30, na naslov: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, prevzemnica Irena
Škorjanc, Komenskega 12, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/13-43-402, faks 13-10-094.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 21. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure na Centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje, na podlagi
dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponuniki nakažejo na žiro
račun št.: 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Ob-5294
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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kontrolna oseba:
Martin Kreč, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tri osebna kombini-

rana vozila
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,2 mio SIT
4. Dobavni rok: 20 dni od sklenitve po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
b) ponudbena cena (25%),
c) ustreznost zahtev naročnika (35%),
c) reference (20%),
d) rok dobave (10%),
e) opcija ponudbe (10%).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve po-
nudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do petka 14. 8.
1998 do 8.30, na naslov: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, prevzemnica Irena
Škorjanc, Komenskega 12, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/13-43-402, faks 13-10-094.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 21. 8.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure na Centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje, na podlagi
dokazila o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponuniki nakažejo na žiro
račun št.: 50100-603-43666.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
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Ob-5295
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Rapublika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, kont.
oseba Mitja Krtelj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 178-52-08, faks 178-55-79.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela pri obnovi stano-
vanjskega objekta v Zg. Velki, Trate 3

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998, zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: druga merila: usposobljenost in
sposobnost ponudnika za realizacijo razpi-
sanih del, konkurenčnost cen, plačilni po-
goji, rok izvedbe del, garancijski pogoji,
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, prevzemnica
Mojca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, tel. 178-55-89, faks 178-55-79.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in z naslovoma naročnika ter poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, odpira-
nje vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, tel. 178-55-90, faks
178-55-79.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade, kont. osebi Aleš
Ponikvar in Tamara Surina, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 178-55-65, 178-55-72,
faks 178-55-79, soba št. 58.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 8. 1998, vsak delovni dan od 9. do
11. 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: 27. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Ob-5296
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo MK – OK Ravne–Dravograd in
KKO Dobrije

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 30. 10.
1998 in zaključek 20. 12. 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 2. 9. 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 2. 9. 1998
ob 10. 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 24. 9. 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. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Telekom Slovenije, PE Maribor,
kont. oseba Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

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: 2. 10. 1998.

Ob-5297
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-254, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Studenci – smer Engel-
sova

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 11.
1998 in zaključek 15. 2. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1998 do 8. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, PE Maribor,
prevzemnik vložišče, Titova c. 38, 2001 Mari-
bor, tel. 062/44-414, faks 062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, PE
Maribor, odpiranje vodi Dušan Novačan, dipl.
prav., Titova c. 38, 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 12. 9. 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. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Telekom Slovenije, PE Maribor, kont. oseba
Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-254, faks 062/104-444.

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: 18. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-5298
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 naroč-
nika: Ministrstvo za promet in zveze, kont.
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oseba Robert Ozbič, Langusova 4, Ljub-
ljana, tel. 061/178-82-61, faks
061/178-81-46, soba št. 505, e-mail ro-
bert.ozbič@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
21. 9. 1998 in/ali zaključek 22. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze, Sektor za železnice, prevzemnik Ro-
bert Ozbič, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
tel. 061/178-82-61, faks
061/178-81-46, soba št. 505, e-mail ro-
bert.ozbic@mpz.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998
ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Sektor za železnice, odpiranje vo-
di Borut Prhavc, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-82-07, faks 061/178-81-46,
V. nadstropje, sejna soba, e-mail borut pr-
havc@mpz.sigov.mail.si.

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: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Sektor za železnice, kont. oseba Robert
Ozbič, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-82-07, faks 061/178-81-46, so-
ba št. 505, e-mail robert.ozbic@mpz.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Slovenske železnice, d.d., kont. oseba mag.
Blagomir Černe, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 061/291-21-00, faks 061/133-42-75.

Ponudba mora veljati do: 5. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Sektor železnic

Ob-5299
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 in
Mestna občina Celje, kont. oseba Marina

Cankar, d.i.a., Trubarjeva 6, Ljubljana,
tel.061/212-838, faks 061/13-12-327.

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

opreme telovadnice Gimnazije Celje–
Center.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do 60 dni, začetek 20. 9.
1998, zaključek 20. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: RC Inženiring, d.o.o.,
prevzemnik Marijan Pantner, Ul. XIV. divizi-
je 14, 3000 Celje, tel. 063/441-144, faks
063/484-820, soba št. 209.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RS, Ministrstvo za
šolstvo in šport, odpiranje vodi Marina Can-
kar, 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 16. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RC Inženiringi, d.o.o., kont.
oseba Marijan Panter, Ulica XIV. divizije 14,
Celje, tel. 063/441-144, faks
063/484-820, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 8. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: APP Celje 50700-601-13133.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RC Inženiringi, d.o.o., Celje, kont. ose-
ba Marijan Panter, Ul. XIV. divizije 14, Ce-
lje, tel. 063/441-144, faks 063/484-820,
soba št. 209.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 9. 1998.
RS Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5300
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška stroj-

na in pripadajoča programska oprema:

1. osebni računalniki Packard Bell,
2. osebni računalniki IBM,
3. osebni računalniki Compaq,
4. tiskalniki Fujitsu,
5. tiskalniki Hewlett Packard,
6. tiskalniki Tektronix,
7. računalniške komponente za IBM

računalnike,
8. računalniške komponente za Pac-

kard Bell računalnike,
9. računalniške komponente za Com-

paq računalnike,
10. računalniške komponente za ra-

čunalnike drugih proizvajalcev.
Zahtevana oprema je standardizirana v

MORS, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: ca.
147,000.000 SIT; 31. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: no-
vember 1998–december 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva pl. 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS – BO 19-2/98 – Računalniška stroj-
na in pripadajoča programska oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 11.30, na naslovu: MORS, Kardeljeva
pl. 24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za obrambo RS –
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan Pur-
kat, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman z navedbo polnega
naslova in številka javnega razpisa – MORS
BO 19-2/98 na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Informativni dan dne 18. 8. 1998 ob 11.30,
Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljub-
ljana, tel. 061/131-80-62, faks
061/131-80-67, soba št. 150.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Ob-5301

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška stroj-

na in pripadajoča programska oprema:
1. aplikacijski in datotečni strežniki

IBM,
2. računalniki sun s pripadajočo

opremo,
3. oprema za izdelavo varnostnih ko-

pij,
4. programska oprema Oracle,
5. mrežni operacijski sistem Novell

Netware.
Zahtevana oprema je standardizirana v

MORS, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: ca.
105,000.000 SIT; 31. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: no-
vember 1998–december 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 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva pl. 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS – BO 19-1/98 – Računalniška stroj-
na in pripadajoča programska oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva pl.
24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS
– Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman z navedbo polnega
naslova in številka javnega razpisa – MORS
BO 19-1/98 na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba Infor-
mativni dan dne 18. 8. 1998 ob 9. uri, Upra-
va za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana,
tel. 061/131-80-62, faks 061/131-80-67,
soba št. 150.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 10. 1998.

Ob-5302
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kovinsko pohištvo:
1. kovinske omare,
2. skladiščni regali,
3. vojaške postelje.
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: ca.
26,500.000 SIT; 14. 8. 1998.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 8. 1998
do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisar-
na – vložišče, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS – BO 71/98 – Kovinsko pohištvo”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
pl. 24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS
– Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman z navedbo polnega
naslova in številka javnega razpisa – MORS
BO 62/98 na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. ose-
ba Brane Gorc, Kardeljeva pl. 24, Ljublja-
na, tel. 061/171-23-42, faks
061/131-90-35.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 9. 1998.

Ob-5303
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška podat-

kovno komunikacijska oprema:
1. ožičenja,
2. usmerjevalniki in programska

oprema Cisco in security Dynamics,
3. Ethernet vozlišča 3COM,
4. modemi US Robotics,
5. modemi Motorola Codex – nad-

gradnja,
6. naprave za neprekinjeno napaja-

nje Victron,
7. mrežni operacijski sistmi Novell in

NT.
Zahtevana oprema je standardizirana v

MORS, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: ca.
110,000.000 SIT; 31. 7. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: no-
vember 1998–julij 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva pl. 25, 1000 Ljubljana,
tel. 061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS – BO 18/98 – Računalniška podat-
kovno komunikacijska oprema”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998
ob 13.30, na naslovu: MORS, Kardeljeva
pl. 24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS
– Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, tel.
061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365, med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman z navedbo polne-
ga naslova in številka javnega razpisa –
MORS BO 18/98 na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Informativni dan dne 19. 8. 1998 ob 9. uri,
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Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljub-
ljana, tel. 061/131-80-62, faks
061/131-80-67, soba št. 150.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 10. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 179/98 Ob-5304
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Narodni muzej Slovenije, kont. oseba Zoran
Milič, dipl. inž., Prešernova 20, Ljubljana,
tel. 1264-098, faks 221-882, e-mail
ZORAN.MILIC@NARMUZ-LJ.SI.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za potrebe

konservatorsko-restavratorskih delavnic
Slovenskih muzejev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Narodni muzej Sloveni-
je, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, tel.
1264-098, faks 221-882.

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. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Narodni muzej Slove-
nije, Prešernova 20, odpiranje vodi Miro Vu-
te, dipl. prav., Prešernova 20, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Narodni muzej Slovenije, kont.
oseba Zoran Milič, dipl. inž., Prešernova 20,
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 8. 1998.

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

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

čila: 18. 9. 1998
Narodni muzej Slovenije

Ob-5305
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ormož, kont. oseba Irena Meško Ku-

kovec, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rastlinske
čistilne naprave – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nik Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpi-
ranje vodi Dragi Bočko-Žižek, Ptujska c. 6,
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 4.

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 zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Občina Ormož, kont. oseba Marinka Vaj-
da, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun števil-
ka: 52410-630-20808.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ormož, kont. oseba Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 701-721, soba št. 6.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Občina Ormož

Št. 032-08-1/98-11 Ob-5306
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Zdrav-
ko Kotnik, Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821, faks 23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna in rekonstrukcijska dela na zim-
skem bazenu Na gradu 6, Ravne na Ko-
roškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 61 dni, 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 upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Športni zavod Ravne-Pre-
valje, prevzemnik Zdravko Kotnik, Na gradu
6, Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-332,
faks 0602/23-336.

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. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Športni zavod
Ravne-Prevalje, Občina Ravne-Prevalje, od-
piranje vodi Kotnik Zdravko, Na gradu 6,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-332,
faks 0602/23-336.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Športni zavod Ravne-Prevalje,
kont. oseba Kotnik Zdravko, Na gradu 6,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-332,
faks 0602/23-336.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu na račun številka:
51830-603-36719.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 8. 1998.
Občina Ravne-Prevalje

Ob-5307
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava DKN – območje VI,
2.2. izdelava DKN – območje VII,
2.3. izdelava DKN – območje VIII,
2.4. izdelava DKN – območje IX,
2.5. izdelava DKN – območje X,
2.6. zemljiškokatastrska nova izmera

– Kozje,
2.7. zemljiškokatastrska nova izmera

s sanacijo – Svibno,
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2.8. zemljiškokatastrska nova izmera
s sanacijo na območju IOGU Žalec (ob-
močje 1),

2.9. zemljiškokatastrska nova izmera
s sanacijo – Rogatec in Florijan.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. – 7,700.000 SIT,
2.2. – 8,900.000 SIT,
2.3. – 9,000.000 SIT,
2.4. – 8,000.000 SIT,
2.5. – 8,500.000 SIT,
2.6. – 2,000.000 SIT,
2.7. – 4,500.000 SIT,
2.8. – 4,000.000 SIT,
2.9. – 5,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek in zaključek posameznih nalog je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 9. 1998 do 8.
ure, na naslov: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, prevzemnik Vesna Belec, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1998,
ob 11.30 na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks 178-49-09, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 3. 11. 1998.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 288 Ob-5308
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št. III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova pošte Kozi-
na: gradbena, obrtniška, elektro in stroj-
na dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 1. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, reference na trgu z oce-
no naročnika, zmogljivost, opremljenost in
strokovnost zaposlenih.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št. III. nadstropje.

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. 8. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, soba
št. III. nadstropje, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont.
oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Ma-
ribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, soba št. III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-180.

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

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

čila: 11. 9. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-5309
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 naročnika:
Krajevna skupnost Podgorci, kont. oseba
Franc Hergula, Podgorci 17, Podgorci, tel.
062/712-102.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Ritmerk–Sejanci v dolžini
820 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 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 21. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Krajevna skupnost Pod-
gorci, prevzemnik Franc Hergula, Podgorci
17, 2273 Podgorci, tel. 062/712-102.

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. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Podgorci, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Pod-
gorci 17, Podgorci, tel. 062/712-102.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Krajevna skupnost Podgorci,
kont. oseba Franc Hergula, Podgorci 17,
Podgorci, tel. 062/712-102.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8. 1998 do 10. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 9. 1998.
Krajevna skupnost Podgorci

Ob-5310
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
RS Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina
Krško, kont. oseba Marina Cankar, d.i.a.,
Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: objekt: Srednja šola
Krško s športno dvorano; izvedba grad-
beno obrtniških in instalacijskih del z zu-
nanjo ureditvijo

3. Orientacijska vrednost naročila:
980,000.000 SIT.

3.1 Objekt: Srednja šola Krško s športno
dvorano (z lokali) – 980,000.000 SIT;

3.2 Objekt: Srednje šola Krško s športno
dvorano (brez lokalov) – 957,441.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

4.1 Srednja šola: 25. 9. 1998 – 15. 5.
2000;

4.2 Športna dvorana: 1. 3. 1999 –
15. 5. 2000.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Savaprojekt Krško, d.d.,
prevzemnika Ante Marković, d.i.g. in Jurman
Marija, CKŽ 59, 8270 Krško, tel.
0608/22-402, faks 0608/21-246.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za šol-
stvo in šport in Občina Krško, odpiranje vodi
Marina Cankar, d.i.a., Trubarjeva 5, Urad RS
za šolstvo, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
13-12-327, soba št. 95.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Savaprojekt Krško, d.d., kont.
osebi Ante Markovič, d.i.g. ali Marija Jur-
man, Cesta krških žrtev 59, Krško, tel.
0608/22-402, faks 0608/21-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 8. 1998 za 100.000 SIT.

Način plačila: pri APP, podružnica Krško,
na račun številka: 51600-601-11896.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
RS Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5311
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kont. oseba
Janez Oven, Geodetska uprava RS, Dunaj-
ska cesta 48, Ljubljana, faks 178-48-34,
e-mail pisarna.gu@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava digitalnega

ortofota – območje: Posočje
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe. Okvirni rok je od 6. 9. 1998 do
15. 10. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v
skladu z uredbo o višini zaščite domačih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 47/97).

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 8. 1998 do
9. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vida Kapušin, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-13, faks 178-48-34, soba št. P 07,
e-mail pisarna.gu@gov.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 24. 8. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Janez Oven, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.
178-48-12, faks 178-48-34, soba št. P 22
(sejna soba), e-mail pisarna.gu@gov.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vida Kapušin, Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 178-49-13, faks
178-48-34, soba št. P 07.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1998 do 12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.

Ministrstvo za okolj in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 0048/1-308/54-98 Ob-5312
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. ose-
bi Sanja Tufegdžič, Borut Jug, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 061/172-40-18, 172-48-25,
faks 061/172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža pisarniške opreme v Kotnikovi
8, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predvideni začetek 8. 9.
1998 in/ali zaključek 18. 9. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Merila: finančna usposobljenost, referen-
ce, dosedanji poslovni odnos, certifikat ISO
in atesti oziroma certifikati o ustreznosti,
ustreznost ponujenega programa, rok izved-
be del, garancijski rok in ponudbena cena.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 20. 8. 1998 do

14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik: vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Javni razpis za izdelavo, dobavo in montažo
pisarniške opreme v Kotnikovi 8, Ljubljana,
št. 308/54-98”

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, kont. osebi Sanja Tufeg-
džič, Borut Jug, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-40-18, 172-48-25, faks
172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 19. 8.
1998 od 8. do 10. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun števil-
ka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-54-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 140/98-22 Ob-5313
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 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.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža opreme za kuhinjo vrtca Labod
v Novem mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 1 mesec in/ali 30 dni, zaključek 28. 11.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, prevzemnik Služba za investicije, Seid-
lova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-206, soba št. 46.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, faks 068/322-731,
soba št. 67/2.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Novo mesto, kont.
oseba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, tel. 068/317-206, soba št. 46.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 8. 1998 za 5.000 SIT, vsak delovnik
od 7.30 do 10. ure.

Način plačila: z virmanom z oznako: “za
razpisno dokumentacijo – vrtec Labod”, na
račun številka: 52100-630-40-115.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, tel. 068/317-206, soba št. 46.

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

Ponudba mora veljati do: 60 dni od roka
predaje.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 9. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-5318
Na podlagi določil 18. in 19. člena zako-

na 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 Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, tel. 062/811-241, faks
062/811-141.

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

Navedba vsebine: dozidava telovad-
nice in vhodnih prostorov pri OŠ Čreš-
njevec ter izdobava in montaža opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
pričetek je predviden najkasneje 20. 9.
1998, zaključek pa 31. 8. 1999.

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

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
11. ure na naslov: Občina Slovenska Bistri-

ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila “OŠ Črešnjevec
- Izgradnja telovadnice in vhodnih prosto-
rov”, naslovom Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica; na hrbtni strani
pa mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, dne 31. 8. 1998 ob 13. uri , na naslo-
vu Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpi-
ranje bo vodil Milan Ozimič.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do vključno 11. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: v vložišču Občine Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slo-
venska Bistrica, in sicer od 3. 8. 1998 do
21. 8. 1998 vsak dan od 9. do 14. ure,
informacije v zvezi s tehnično dokumentaci-
jo pa zainteresirani ponudniki dobijo pri od-
govornem projektanatu, Tihomirju Daiću,
Projektivni biro 91, Sodna 25, Maribor, tel.
062/222-368, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na ŽR Občine Slovenska
Bistrica, št. 51810-630-25589, s pripisom
“za javni razpis OŠ Črešnjevec”, oziroma pri
blagajni Občine Slovenska Bistrica.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, kontaktne osebe Iva Soršak, Milan Ozi-
mič in Tamara Osterman, tel. 062 811-912.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila je 18. 9. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 913-7/98-001 Ob-5319
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Uprava
RS za telekomunikacije, kont. oseba Mar-
jan Trdin, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana,
tel. 061/173-49-00 (centrala), faks
061/132-80-36

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: mikrovalovne zveze,

FM oddajniki, stereo kodri.
3. Orientacijska vrednost naročila:

31,964.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca po podpisu

pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: cena, reference, tehnične in upravljav-
ske lastnosti, garancijski rok ter druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji. Pri

ocenjevanju ponudb ne bomo upoštevali pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 9. 9. 1998 do 10. ure,
na naslov: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19A, 1000 Ljubljana, tel. 061/173-49-00
(centrala), faks 061/132-80-36.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
mikrovalovne zveze, FM oddajniki, stereo ko-
dri“ s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter s točnim naslovom ponud-
nika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1998
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana, tel.
061/173-49-00 (centrala), faks
061/132-80-36.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
15 dni po podpisu odločbe o izbiri najboljše-
ga ponudnika.

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

Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19A,
1000 Ljubljana, tel. 061/173-49-00 (cen-
trala), faks 061/132-80-36.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v vložišču
Ministrstva za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19A, 1000
Ljubljana, do 8. 9. 1998. Na pismeno željo
ponudnika razpisno dokumentacijo pošlje-
mo po pošti ali po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 1. 9. 1998 -
pisna pojasnila glede razpisne dokumenta-
cije bodo posredovana najkasneje do 4. 9.
1998.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 080-09-3479 Ob-5341
Na podlagi zakona o javnih naročilih

(Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Železniki,
Češnjica 48, Železniki, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije zemeljskih

plazov
1. Naročnik javnega razpisa je Občina

Železniki.
2. Predmet javnega naročila je sanacija

zemeljskega plazu:
a) na RC 912 pod smučiščem Črni vrh v

Davči,
b) na LC 494020 Vrhovčev most-Razpet

v Davči.
3. Razpisana dela morajo biti dokončana

do 15. 10. 1998.
4. Vrednost razpisanih del je

15,000.000 SIT.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da razpi-

sanih del, odvisno od razpoložljivih sredstev
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proračuna ali zaradi drugih utemeljenih razlo-
gov, ne odda.

Iz tega naslova ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine.

6. Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

– celovitost oziroma veljavnost ponudbe,
– reference ponudnika s področja razpi-

sanih del,
– druge ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa meri-

la, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

7. Da bo ponudba veljavna, mora ponud-
nik k ponudbi priložiti dokumente, ki so nave-
deni v točki III. vsebine razpisne dokumenta-
cije.

V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe, pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe.

8. Ponudniki razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo v roku 8 dni po objavi, na sedežu
Občine Železniki, Češnjica 48, proti plačilu
5.000 SIT. Plačilo se izvede z virmanskim
nalogom na ŽR Občine Železniki št.
51510-630-50272 ali z gotovino na sedežu
občine.

9. Upoštevane bodo vse ponudbe z ro-
kom prispetja 20 dni po objavi javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS in sicer do 12. ure.

10. O času in kraju odpiranja ponudb bo-
do interesenti obveščeni ob dvigu razpisne
dokumentacije.

11. Dopolnilne podatke v zvezi z razpisno
dokumentacijo ponudniki dobijo na sedežu
Občine Železniki pri Darku Gortnarju, tel.
064/600-00-16.

Občina Železniki

Št. 182/98 Ob-5342
Na podlagi 18. člena zakona o javnih na-

ročilih (Ur. l. RS, št. 24/98) in 27. člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91) in pravilnika o ciljnih raziskovalnih pro-
gramih za podporo strateškega razvoja Slo-
venije na posameznih področjih (Ur. l. RS, št.
22/98 in Ur. l. RS, št. 34/98) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana in Ministrstvo za promet in zveze, Lan-
gusova 4, Ljubljana, objavljata

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

strategije razvoja na področju prometa
in zvez

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Slovenska 50, Ljubljana in

Ministrstvo za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva
za promet in zveze, pri čemer je razpis temat-
sko naravnan na prilagajanje zahtevam vklju-
čitve Slovenije v Evropsko Unijo in izvajanje
prometne politike Republike Slovenije.

III. Razpisani raziskovalno-razvojni projekti
1. Raziskava o karakteristikah voznega

parka RS
Cilj: Ugotoviti podatke o številu in zasede-

nosti voznega parka, ki so v uporabi in sicer
za vse modeme prometa (kapaciteta, raba
goriva, vplivi na okolje, produktivnost, zase-
denost, ...) ter definirati usmeritve za boljšo
izkoriščenost prevoznih sredstev.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999
(4 mesece).

2. Raziskava o blagovnih tokovih v cest-
nem prometu

Cilj: Definirati blagovne tokove znotraj Slo-
venije in v povezavi članice ter nečlanice
Evropske Unije, s posebnim ozirom na izko-
riščenost optimalnih poti oziroma raziskava o
strukturi tranzita ozemlja drugih držav in tran-
zitiranje našega ozemlja s strani drugih držav.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999 (4 me-
sece).

3. Raziskava o izkoriščenosti kolesarskih
in peš poti upoštevajoč hendikepirane osebe

Cilj: Ugotoviti ustrezne osnovne informa-
cije o posebej ogroženih skupinah v prometu
(kolesarji, pešci, hendikepirane osebe), ter
ugotoviti možnosti njihove dostopnosti, ki jih
potrebujejo v vsakodnevnem življenju.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999 (4 me-
sece).

4. Raziskava o uporabi prevoznih sredstev
(model split) glede na razdaljo v potniškem
prometu

Cilj: Ugotoviti razmerja in obnašanja upo-
rabnikov glede na uporabo različnih promet-
nih sredstev ter definirati vplivne faktorje (in-
strumente) za spremembo obnašanja uporab-
nikov.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 mese-
cev).

5. Raziskava o vpeljavi Inteligentnih trans-
portnih sistemov v Sloveniji, II. faza

Cilj: Pripraviti priporočila za vpeljavo ITS,
zagotoviti prometno varnost, zagotavljanje in-
formacij uporabnikom v prometu in določiti
osnove sistema za zaračunavanje cestnin.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999 (4 me-
sece).

6. Raziskava potovalnih navad po gospo-
dinjstvih v Ljubljanski regiji

Cilj: Kvantitativni podatki o vzorcih obna-
šanj v prometu na populaciji Ljubljanske regi-
je kot pilotski projekt.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 mese-
cev).

7. Raziskava o možnih načinih financira-
nja medmestnega javnega potniškega pro-
meta

Cilj: Ugotoviti stanje medmestnega želez-
niškega in avtobusnega potniškega prometa
ter možnosti razvoja in financiranja željene
kvalitete usluge na tem področju.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999 (4 me-
sece).

8. Raziskava o socialnih vplivih liberaliza-
cije transportnega trga Evropske unije

Cilj: Ugotoviti kvantitativne in kvalitativne
indikatorje sprememb na transportnem trgu
kot posledica strategije približevanja Sloveni-
je Evropski uniji in sicer na področjih rasti
tržnih možnosti slovenskih izseljencev trans-
portnih storitev, finančnih, organizacijskih ter
makroekonomskih učinkov, ter vplivov na so-
cialo in zaposlovanje v prometni panogi.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 me-
secev).

9. Implementacija prometne politike
Cilj: Ocena stanja za planirane ukrepe po

RPPRS in priprava predlogov ukrepov s sce-
nariji razvoja ter indikatorji za spremljavo im-
plementiranja.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 mese-
cev).

10. Razvoj žičniškega sistema RS
Cilj: Vzpostavitev skupnih osnov in pred-

postavk razvoja žičniškega prometa, ki teme-
lji na javnem interesu ter priprava strategije
razvoja tega prometa.

Rok izvedbe: do 31. januarja 1999 (4 me-
sece).

11. Prestrukturiranje MP Vrtojba za vstop v
EU - pilotski projekt

Cilj: Obseg prometa preko tega MP, orga-
nizacija vzporednih storitev skladiščenja, špe-
dicije, pretovarjanja in prilagajanje MP na spre-
menjene prometne tokove.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 mese-
cev).

12. Priprava katastra emisij izpušnih plinov
motornega prometa

Cilj: Za posamezne odseke cest je potreb-
no določiti emisije dušikovih oksidov, ogljiko-
vodikov, ogljikovega monoksida, žveplovega
dioksida, delcev in svinca ter ogljikovega diok-
sida, metana, dušikovega oksida in amonijaka
ter določiti model za spremljanje teh podatkov
vključno z določitvijo mejnih vrednosti na po-
sameznih odsekih.

Rok izvedbe: do 30. junija 1999 (9 mese-
cev).

IV. Okvirna vrednost projektov je 67 mio
SIT.

Izbrane izvajalce bosta ministrstvi financi-
rali v naslednjih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
25%,

– Ministrstvo za promet in zveze 75%.
V. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v evi-
denco raziskovalnih organizacij Ministrstva za
znanost in tehnologijo oziroma imajo status
zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projek-
ta in izpolnjevati pogoje za odgovornega no-
silca raziskovalnega projekta predpisane z
29. in/ali 30. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjuje programski
svet za ciljne raziskovalne programe Ministrstva
za promet in zveze, na podlagi predhodno iz-
delane ocene ustrezne kakovosti odgovornih
nosilcev projektov oziroma članov projektnih
skupin, ki jih pripravi Ministrstvo za znanost in
tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za
izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

4. Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskav, ki bodo s kvalificiranostjo
predlagateljev, opredelitvijo problemov, razisko-
valnim pristopom, finančno ponudbo in časov-
nim načrtom obetali učinkovito doseganje zgo-
raj navedenih ciljev po razpisanih tematskih
sklopih. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bo-
do za izvajanje razpisane tematike oblikovali
projektne skupine, sestavljene ingterdisciplinar-
no in medinštitucionalno. Prednost bodo imeli
prijavitelji, ki so že uspešno izvedli razvojno
raziskovalne projekte.

VI. Oblika in rok prijave
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo pri-

javitelji od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije do izteka prijavnega roka pri
vratarju Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Slovenska cesta 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
Razpis za CRP - in navedbo raziskoval-
no-razvojnega projekta” morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 4. 9. 1998 do 14. ure. Ponudbe
bo po preteku tega roka odprla komisija za
odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
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4. Odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998 ob 9.
uri na sedežu Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som so možne v pisni obliki na naslovih: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, telefon 13-11-107, Aljana Po-
gačnik in na Ministrstvu za promet in zveze,
Langusova 4, Ljubljana, tel. 178-80-00, Mi-
loš Pregl.

VII. Predlagatelji ponudb bodo obveščeni
o izbiri projektov najkasneje do 30. 9. 1998.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-5348
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. ose-
ba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: finalna obdelava
igrišč za ŠD Šmihel Novo mesto, izvedba
oblog iz umetnih snovi za igrišča in te-
kaške steze s predpripravo podlog v as-
faltu ali pesku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 2 meseca, začetek 1. 9. 1998
in zaključek 1. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena, druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 8. 1998 do 11.
ure, na naslov: LIZ Inženiring, d.d., prevzem-
nica Majda Krampelj, Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, soba
št. 511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS, Urad 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 razpisa
najkasneje do 4. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: LIZ Inženiring, d.d., koknt. oseba
Janez Jereb, d.i.g., Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 8. 1998 za 30.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na ra-
čun številka: 50105-601-11966.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naroči-

la: 4. 9. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 92 Ob-5206
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evrop-
ske skupnosti o uresničevanju ukrepov o fi-
nančnem, tehničnem in drugih oblikah sode-
lovanja (Ur. l. RS, št. 17/93) in v zvezi z
9. točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), objavlja
Občina Ajdovščina, za projekt čistilne napra-
ve v Ajdovščini, SL-9701.02.02, ki ga finan-
cira Evropska skupnost iz sredstev PHARE v
okviru programa prekomejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo

javni razpis
za nabavo stiskalnice za dehidracijo

blata
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo

vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic programa
PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki do-
bavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa je dobava stiskalnice
za dehidracijo blata, ki bo locirana v obrtni
coni v Ajdovščini.

Ponudniki se lahko prijavijo le na razpis v
celoti. Ponudba mora popolnoma ustrezati
opisu v tehničnih specifikacijah.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo nasled-

nji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o

nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe

o nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in

sklepanje pogodb o dobavah.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno

dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne zahte-
ve mogoče brezplačno dobiti na naslovu: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Aj-
dovščina, Slovenija tel. + 386-65-63-113,
faks + 386-65-64-11-86. Kontaktna oseba:
Kazimir Bavec.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov
za razpisno dokumentacijo morajo prispeti pri-
poročeno na zgoraj omenjeni naslov najka-
sneje v roku 28 dni od dneva objave tega
obvestila v Uradnem listu RS.

2. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostav-

ljene najkasneje do 3. septembra 1998 do
10. ure po lokalnem času na naslov: Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovšči-
na Slovenija.

Ponudbam mora biti obvezno priložena ga-
rancija za resnost ponudbe v višini ECU 2.650.

Odpiranje ponudb bo 3. septembra 1998
ob 13. uri po lokalnem času na istem naslovu.

Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika s pismenim pooblasti-
lom.

Celotni postopek javnega razpisa in izbire
dobavitelja bo opravljen po pravilih PHARE.

Občina Ajdovščina

Following the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Govern-
ment of the Republic of Slovenia and the
European Community Commission on Imple-
mentation of Measures related to Financial,
Technical and other Forms of Co-operation
(Official Gazette of the RS No 17/93) and in
relation with the point 9, Para 1 of the art. 55
of the Law on Public Procurement (Official
Gazette of the RS No 24/97), the Municipal-
ity of Ajdovščina, for the project Waste Water
Treatment Plant in Ajdovščina,
SL-9701.02.02 financed from PHARE funds
in the framework of Cross-border Coopera-
tion Programme between Slovenia and Italy,
issues this

Invitation to Public Tender
for the Provision of Press for

Dehydration of Slime
Participation is open on equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe. Supplies
must originate from those countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of press for dehydration
of slime which will be located in the Crafts-
men Zone at Ajdovščina.

Any tenderer may tender only for all of the
goods. The supplies tendered must fully con-
form with the detailed description as set out
in the Technical Specifications.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts
3. Technical Specifications
4. Schedule of Prices
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Obči-
na Ajdovščina (The Municipality of Ajdovšči-
na), Cesta 5. maja 6a, SLO-5270 Ajdovšči-
na, Tel.: +386 65 63 113, Fax: + 386 65
64 11 86, Contact person: Mr Kazimir
Bavec.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 28 days after
publication of this announcement in the Offi-
cial Gazette at the latest.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at

the latest, on September 3, 1998, at 10.00
a.m. local time, at: Občina Ajdovščina (The
Municipality of Ajdovščina), Cesta 5. maja 6a,
SLO-5270 Ajdovščina

All tenders must be accompanied by a bid
bond amounting to ECU 2.650.-

The tenders will be opened in public ses-
sion on September 3, 1998, at 1.00 p.m.
local time at the same address.

Only one tenderer´s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend the
opening session.

The complete procurement procedure will
follow PHARE regulations.

The Municipality of Ajdovščina
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Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

Ob-5343

Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca s

predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

za gradnjo avtoceste: AC Lendava – Koper
odsek: AC Slivnica – Pesnica
pododsek: AC Slivnica – Ptujska cesta

1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) je
Naročnik za izgradnjo AC Slivnica – Pesnica: pododsek Slivnica –
Ptujska cesta.

2. Naročnik poziva ponudnike, da v skladu s 43. členom po-
glavja III. Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) sodelujejo
v javnem razpisu za izbiro izvajalca del s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za izvedbo naslednjih del:

AC Slivnica – Pesnica: pododsek Slivnica – Ptujska cesta:
Gradbena dela:
1. Trasa štiripasovne AC od km 3.080 do km 6.700: L = 3.620 m
– zemeljska dela: izkopi: 712.700 m3,

nasipi: 253.300 m3,
– odvodnjavanje in zaščita voda: 3.620 m,
– čistilni napravi: 2 kom,
– zgornji ustroj v skupni površini: 143.250 m2,
– deviacije v skupni dolžini: 3.300 m,
– priključka Rogoza in Izhod Ptujska cesta: 2 kom,
2. Nadvoz čez AC: 10-3, 4-1
– dolžina nadvoza: 50,00 m,
– površina nadvoza: 865,00 m2,
3. Mostovi
– most 10-3, 5-1: dolžina mostu: 15,60 m,

površina mostu: 255,00 m2,
– most 10-3, 5-3: dolžina mostu: 17,60 m,

površina mostu: 106,00 m2,

4. Oprema ceste
– horizontalna prometna signalizacija,
– vertikalna prometna signalizacija,
– oprema za zavarovanje prometa,
– klic v sili.
5. Krajinska ureditev
6. Dela na komunalni in energetski infrastrukturi
– prestavitve plinovoda,
– prestavitve vodovoda,
– prestavitve telekomunikacijskega (TK) omrežja,
– prestavitve nizkonapetostnih (NN) vodov,
– javna razsvetljava,
– semaforizacija.
3. Na javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti se lahko prijavijo ponudniki z ustreznimi izkušnjami iz
vseh držav. Predvideno je, da bodo izbrani izvajalci povabljeni na
predložitev ponudb za izvedbo del v novembru 1998.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebno dokumentacijo na spo-
daj omenjenem naslovu in sicer ob vplačilu nevračljivega zne-
ska v višini 60.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v
protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti
izvršena z bančnim prenosom na bančni žiro račun št.:
50105-601-13838 za plačila v SIT ali na bančni račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist Druž-
be za državne ceste d.o.o. s pripisom “za pogodbeno doku-
mentacijo”. Na željo bomo ponudniku dokumentacijo pravoča-
sno poslali s kurirsko pošto (DHL, ipd.) na stroške ponudnika,
vendar pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za izgubo ali
prepozno dostavo. V postopku priznanja sposobnosti izvajal-
cem bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo proti plačilu
prevzeli dokumentacijo.

5. Pravilno in v celoti izpolnjeno dokumentacijo za javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za grad-

njo avtoceste Lendava – Koper, odsek Slivnica – Pesnica, podod-
sek Slivnica – Ptujska cesta, je potrebno v zapečateni kuverti
dostaviti na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana do vključno 11. 9. 1998.

Prepozno prejete dokumentacije v postopku ne bomo upošte-
vali in jo bomo neodprto vrnili pošiljatelju.

6. O izidu javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti bodo ponudniki obveščeni v 45 dneh
po predaji dokumentacije. Pravico udeležbe v postopku za oddajo
del bodo imeli samo tisti ponudniki, ki jim bo naročnik priznal
usposobljenost za izvajanje razpisanih del.

7. Dokumentacija je ponudnikom na voljo na spodnjem naslovu
od 10. 8. 1998 do 14. 8. 1998 med 8. in 14. uro po lokalnem
času od ponedeljka do petka.

8. Ponudniki lahko dobijo podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe dokumentacijo na spodaj navedenem naslovu: Oto Rubi-
nič, dipl. inž. gr., Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19/a,
soba št. 103, 1109 Ljubljana, R Slovenija, tel. +386 61 178
8331, telefax: + 386 61 178 8332.

DDC, d.d.

Invitation
to the Prequalification of Contractors

for Construction of the motorway Lendava - Koper
section: Slivnica - Pesnica
Sub-section: Slivnica – Ptujska cesta

1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS,
d.d. is the Employer of the motorway Slivnica – Pesnica:
sub-section Slivnica – Ptujska cesta.

2. The Employer pursuant to Clause 43, Section III of the Law
on Public Procurements (Official Gazette RS No. 24, dated 5 May
1997), invites the Contractors to participate in the Prequalification
of Contractors for the performance of the following works on:

Motorway Slivnica – Pesnica: sub-section Slivnica – Ptujska cesta:

Construction Works:
1. Four-lane motorway from km 3.080 to km 6.700: L=3.620m
– earthworks: excavations: 712.700 m3,

embankments: 253.300 m3,
– drainage system and water stream,
protection 3.620 m,
– cleaning facilities: 2 pieces,
– pavement in the total area of 143.250 m2,
– deviations in the total length of 3.300 m,
– interchanges Rogoza and exit Ptujska cesta 2 pieces,
Overpass over the motorway: 10-3, 4-1
– overpass length 50,00 m,
– overpass area 865,00 m2,
Bridges
– bridge 10-3, 5-1: bridge length: 15,60 m,

bridge area: 255,00 m2,
– bridge 10-3,5-3: bridge length: 17,60 m,

bridge area: 106,00 m2,

4. Road Furniture, comprising:
– horizontal traffic signaling system,
– vertical traffic signaling system,
– outfit for traffic protection and,
– emergency call.
5. Landscaping management
6. Works on Public Utility Lines and Power Infrastructure
– relocation of gas pipeline,
– relocation of water supply facility,
– relocation of telecommunication network,
– relocation of low tension power lines,
– public lighting system,
– traffic lights system.
3. Tenderers with adequate experiences from all countries may

participate in this prequalification of Contractors. It is expected that
the selected Tenderers will be invited to submit their tenders for
the performance of works in November 1998.

4. Tenderers may obtain the necessary documentation for the
Prequalification of Contractors at the address below upon payment
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of a non-refundable fee in the amount SIT
60,000.00 (inclusive sales tax) or equiva-
lent in a convertible currency. Payments
should be made to the bank account
number: 50105 - 601 - 13838, for pay-
ments in SIT and the bank account number
51774/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana for Družba za Državne ceste d.o.o.
with a remark “ for prequalification docu-
mentation“.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no lia-
bility is taken from us for loss or late deliv-
ery. Only Tenderers taking and purchasing
the documentation will be eligible to partici-
pate in the Prequalification of Contractors.

5. Correctly and completely filled-in doc-
umentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Lendava – Koper, section Slivnica –
Pesnica, subsection Slivnica – Ptujska ces-
ta, shall be delivered in sealed envelope to
the address: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6, Ljublja-
na, on or before 11 September 1998.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

6. Tenderers will be advised in writing,
within 45 days of the date for submission of
applications, of the result of the Prequalifi-
cation of Contractors. Only those Tender-
ers being qualified by the Employer for the
performance of the tendered works will have
the right to participate in the bidding proce-
dure for the award of works.

7. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 10 August 1998 to 14 August
between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local
time Monday through Friday.

8. Tenderers interested may obtain further
information, may inspect and acquire the doc-
uments for the Prequalification of Contractors
at the following address: Dipl. Ing. Oto Ru-
binič, Družba za Državne Ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, room no. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331,
fax no.: +386/61/ 178 8332

DDC d.d.

Ob-5181
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in

v zvezi s 50. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
kont. oseba Tanja Sampl, tel. 662-591, faks
662-282.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila po skupinah:
skupina 1: ribe in ribji izdelki – okvirna

vrednost 594.308 SIT,
skupina 2: meso in mesni izdelki – okvir-

na vrednost 13,717.390 SIT,
skupina 3: mleko in mlečni izdelki – ok-

virna vrednost 7,530.826 SIT,
skupina 4: sadje in zelenjava – okvirna

vrednost 8,860.470 SIT,

skupina 5: konzervirano sadje in zelenja-
va – okvirna vrednost 2,172.681 SIT,

skupina 6: kruh in pekarski izdelki – ok-
virna vrednost 4,673.525 SIT,

skupina 7: žito in žitni izdelki – okvirna
vrednost 1,393.039 SIT,

skupina 8: pijače – okvirna vrednost
1,716.780 SIT,

skupina 9: špecerija – okvirna vrednost
9,298.509 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,957.534 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1.
10. 1998 in zaključek 30. 9. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja končna cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevanje
preferenc za domače ponudnike v višini
10%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Center Dolfke Boštjan-
čič Draga, 1292 Ig – tajništvo centrala.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila “Živi-
la”, naslovom naročnika, na hbrtni strani pa
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Center Dolfke Bošt-
jančič Draga, Ig, odpiranje bo vodila Zden-
ka Hitejc.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 20. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center Dolfke Boštjančič
Draga, Ig, tajništvo centra.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 24. 8. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinski, na ŽR
50106-603-41591.

10. Ostali podatki
Javno naročilo bo oddano po skupinah.

Dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig, kont.
oseba Tanja Sampl, tel. 662-591, faks
662-282, samo pisno do 24. avgusta 1998.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o
javnih naročilih.

Ponudba mora veljati do 15. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila v Uradnem listu RS: 18. 9. 1998.
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Št. 33 Ob-5229
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Poslovna skupnost osnovnih šol Občine Dom-

žale, kont. oseba Martina Troha, Ljubljanska
89, Domžale, tel. 061/719-180, faks:
061/719-180.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup živil in materia-

la za prehrano za:
1. Osnovna šola Preserje pri Radomljah:
a) meso in mesni izdelki – 4,100.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 350.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

5,000.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

3,800.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 1,000.000 SIT,
f) jajca – 90.000 SIT,
g) sadni sokovi – 1,600.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

700.000 SIT,
2. Osnovna šola Rodica:
a) meso in mesni izdelki – 4,000.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 400.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

2,700.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

4,500.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 1,600.000 SIT,
f) jajca – 20.000 SIT,
g) sadni sokovi – 500.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

800.000 SIT.
3. Osnovna šola Janka Kersnika Brdo:
a) meso in mesni izdelki – 2,500.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 70.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

2,300.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

4,700.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 660.000 SIT,
f) jajca – 10.000 SIT,
g) sadni sokovi – 800.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

850.000 SIT.
4. Osnovna šola Trzin:
a) meso in mesni izdelki – 1,500.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 150.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki – 700.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

1,600.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 900.000 SIT,
f) jajca – 70.000 SIT,
g) sadni sokovi – 200.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

1,100.000 SIT.
5. Osnovna šola Mengeš
a) meso in mesni izdelki – 2,600.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 400.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

2,000.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

5,000.000 SIT,
e) sadje in zelenajva – 2,000.000 SIT,
f) jajca – 40.000 SIT,
g) sadni sokovi – 600.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

4,000.000 SIT.
6. Osnovna šola Domžale:
a) meso in mesni izdelki – 4,100.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 200.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

2,000.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

4,100.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 2,900.000 SIT,
f) jajca – 130.000 SIT,
g) sadni sokovi – 0 SIT,
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h) splošno prehrambeno blago –
2,500.000 SIT.

7. Osnovna šola Dob:
a) meso in mesni izdelki – 1,600.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 300.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

1,500.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

2,000.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 800.000 SIT,
f) jajca – 50.000 SIT,
g) sadni sokovi – 500.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

1,500.000 SIT.
8. Osnovna šola Venclja Perka:
a) meso in mesni izdelki – 6,000.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 250.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

3,100.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

7,500.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 1,200.000 SIT,
f) jajca – 150.000 SIT,
g) sadni sokovi – 1,200.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

1,500.000 SIT.
9. Osnovna šola Jurij Vega:
a) meso in mesni izdelki – 2,450.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 150.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

2,300.000 SIT,
d) kruh in pekarski izdelki –

3,800.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 1,000.000 SIT,
f) jajca – 30.000 SIT,
g) sadni sokovi – 500.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

1,700.000 SIT.
10. Vrtec Domžale:
a) meso in mesni izdelki – 6,500.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 700.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

3,000.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

2,800.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 3,000.000 SIT,
f) jajca – 100.000 SIT,
g) sadni sokovi – 300.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago 3.000 SIT.
11. Vrtec Urša:
a) meso in mesni izdelki –6.000 SIT,
b) ribe in ribji izdelki – 700.000 SIT,
c) mleko in mlečni izdelki –

3,000.000 SIT,
d) kruh in pekovski izdelki –

4,000.000 SIT,
e) sadje in zelenjava – 2,000.000 SIT,
f) jajca – 400.000 SIT,
g) sadni sokovi – 2,500.000 SIT,
h) splošno prehrambeno blago –

2,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod 1: 16,640.000 SIT,
pod 2: 14,520.000 SIT,
pod 3: 10,890.000 SIT,
pod 4: 6,220.000 SIT,
pod 5: 17,240.000 SIT,
pod 6: 15,930.000 SIT,
pod 7: 8,250.000 SIT,
pod 8: 20,900.000 SIT,
pod 9: 11,930.000 SIT,
pod 10: 19,400.000 SIT,
pod 11: 20,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.

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

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

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov: Poslovna skupnost os-
novnih šol Občine Domžale, prevzemnik Sa-
ša Podmiljšak, Ljubljanska 89, Domžale, tel.
061/719-180, faks 061/719-180, tajniš-
tvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Dom-
žale, odpiranje vodi Majda Zalokar, Bistriška
19,  1230 Domžale, tel. 061/719-580,
faks 061/711-842, zbornica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Poslovna skupnost osnov-
nih šol Občine Domžale, kont. osebi Saša
Podmiljšak, Martina Troha, Ljubljanska 89,
Domžale, tel. 061/719-180, faks
061/719-180, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 8. 1998 za 5.000 SIT, razen od
10. 8. do 14. 8. 1998.

Način plačila: na blagajni zavoda na ra-
čun številka: 50120-603-55450.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko razen v času od 10. 8.
do 14. 8. 1998 ko zavod ne posluje.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Poslovna skupnost osnovnih šol
Občine Domžale

Ob-5236
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro ponudnika po 50. členu

zakona o javnih naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: najem pro-
dukcijskih kapacitet in storitev za ENG
snemanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Začetek izvedbe: takoj po podpisu po-
godbe za 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena storitve,
– kakovost storitev po standardih – ob-

vezno potrdilo JZ RTV Slovenija o tehnični

primernosti opreme (inf. Alojz Željko, tel.
175-3550),

– plačilni pogoji in rok plačila,
– odzivni čas,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– produkcijske zmogljivosti,
– kompatibilnost storitev z obstoječo teh-

nologijo naročnika,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe, je 30 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati po pošti do
31. 8. 1998, na naslov: RTV Slovenija –
vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah (lo-
čeno po blagovnih skupinah) in opremljene z
imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mo-
ra biti označena z napisom: “Ne odpiraj – za
razpis – ponudba za razpis št. 025/98”.

Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-
do oddane v zakonitem roku (velja poštni
žig), oziroma bodo prispele do 3. 9. 1998
do 10. ure.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
1998 ob 12. uri, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju, v prostorih JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana.

8. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 5. 8. 1998, med 10. in 12.
uro, pri Meti Čanžek, na naslovu: Čufarjeva
ulica, tel. 175-2190, faks 175-2186.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 5.000 SIT, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu in na podlagi dokazila o vplači-
lu. Način plačila je negotovinski, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa). Dodatne informacije
so na razpolago samo v pismeni obliki pri
kont. osebi Strehovec Franci, od 17. 8.
1998 do 31. 8. 1998, na tel. 175-2164.

9. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Ob-5237
Na podlagi 50. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro ponudnika po 50. členu

zakona o javnih naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: videoka-
sete VHS, Betacam kasete, filmski trak.

3. Navedba vsebine:
1. blagovna skupina: videokasete – VHS,
2. blagovna skupina: Betacam kasete,
3. blagovna skupina: filmski trak.
4. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 54 / 31. 7. 1998 / Stran 5451

1. blagovna skupina: ca. 5,000.000 SIT,
2. blagovna skupina: ca. 35,000.000

SIT,
3. blagovna skupina: ca. 10,000.000

SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: takoj za dobo sukcesivnih
dobav 12 mesecev.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena blaga po blagovnih skupinah,
– kakovost blaga po standardih, ki velja-

jo v RS ali drugih veljavnih standardih,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok in način dobave,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– kompatibilnost blaga/storitev z obsto-

ječo tehnologijo naročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe, je 30 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati po pošti do
31. 8. 1998, na naslov: RTV Slovenija –
vložišče, ki bo zbirala in evidentirala prispe-
le ponudbe, Kolodvorska 2, 1550 Ljublja-
na.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 032/98” in navedbo vsebine razpisa.

Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-
do oddane v zakonitem roku (velja poštni
žig), oziroma bodo prispele do 4. 9. 1998
do 10. ure.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
1998 ob 12. uri, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju, v prostorih JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudbe morajo biti poslane po po-
sameznih blagovnih skupinah.

10. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 5. 8. 1998 do 20. 8. 1998,
med 10. in 12. uro, pri Meti Čanžek, na
naslovu: Čufarjeva ulica, tel. 175-2190,
faks 175-2186.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 3.000 SIT, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu in na podlagi dokazila o vplači-
lu. Način plačila je negotovinski, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa). Dodatne informacije
so na razpolago samo v pismeni obliki pri
kont. osebi pod 10. točko.

11. Naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega manjšega ali večjega obsega
naročil od razpisanih, odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-5241
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
87/97) in na podlagi zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 34/98) in sprejete-
ga proračuna Republike Slovenije za leto
1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) ter na podlagi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za
harmonizacijo tehničnih predpisov za

področje dela Ministrstva za
gospodarske dejavnosti

I. Predmet javnega naročila:
A) ugotavljanje sposobnosti upravičen-

cev za sodelovanje pri pripravi predpisov za
področje “Harmonizacija slovenske tehnič-
ne zakonodaje s tehnično zakonodajo, ve-
ljavno v članicah EU” – proračunska postav-
ka št. 6922;

B) ugotavljanje sposobnosti upravičen-
cev za izdelavo ekspertiz “Sofinanciranje
ekspertiz” – proračunska postavka št.
7453.

II. Upravičenci do prijave
Na razpis iz prejšnjega poglavja se lahko

prijavijo pravne ali fizične osebe ali skupine
fizičnih oseb ali skupine pravnih oseb.

III. Okvirna vrednost naročila
Za izvedbo storitev po tem razpisu je pred-

videno okvirno 45,000.000 SIT – projekt A
in okvirno 25,000.000 SIT – projekt B.

IV. Rok začetka in dokončanja del
Predviden rok začetka del je 1. 10.

1998, dokončanja del predvidoma 30. 11.
1999, oziroma do porabe sredstev na po-
samezni proračunski postavki.

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

– izpiski iz registrskih sodišč – za prav-
ne osebe,

– dosedanja sodelovanja pri svetoval-
nem delu, pripravi ekspertiz in mnenj,

– reference. Reference morajo izkazo-
vati poznavanje domače in tuje zakonodaje,
poznavanja nomotehnike, postopkov pred
državnimi organi in komunikacijske sposob-
nosti, potrebna pravna in ekonomska in os-
tala ustrezna znanja ter izkazovati doseda-
nje izkušnje.

– druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Obvezen pogoj je znanje angleškega je-
zika.

Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet tega razpisa, bo priznana za dobo
12 mesecev.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje trideset dni, šteto na-
slednji dan po objavi, do 10. ure, v vložišču
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo predmeta naročila
“Harmonizacija slovenske tehnične zakono-
daje s tehnično zakonodajo veljavno v člani-

cah EU” oziroma “Sofinanciranje eksper-
tiz”, naslovom naročnika in naslovom po-
nudnika na zadnji strani kuverte. Ponudbe,
poslane po pošti, morajo biti poslane s po-
vratnico.

VII. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
preteku zadnjega dne za oddajo ponudb,
ob 10. uri, na sedežu Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, v
veliki sejni sobi, II. nadstropje.

Odpiranje ponudb bo vodila komisija pod
vodstvom predsednika komisije Aljoše Pe-
čan-Gruden, svetovalca ministra.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najpozneje petinštirideseti dan po izteku
roka za prijavo na razpis. Vsem bodo do-
stavljeni pisni sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri zaintere-
sirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo

Zainteresirani ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na Ministrstvu za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
pri kont. osebi Staši Baloh-Plahutnik, tel.
178-32-61, faks 178-32-38.

Posamezen izvod razpisne dokumenta-
cije je na razpolago vsak dan med 9. in 13.
uro, za 10.000 SIT – projekt A in 25.000
SIT – projekt B.

Omenjena zneska ponudniki nakažejo s
položnico oziroma virmanom na ŽR
50100-637-56437 in pri dvigu dokumenta-
cije predložijo kopijo nakazila.

X. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba Staša
Baloh-Plahutnik, državna podsekretarka, tel.
178-32-61, faks 178-32-38.

1. Iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike.

2. Pri ocenjevanju ponudb bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo zagotovili
celovito znanje za posamezno razpisano po-
dročje.

3. Ponudba mora biti veljavna do 30.
10. 1998.

Ministrstvo
 za gospodarske dejavnosti

Št. 11/98 Ob-5245
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime naročnika: Mestna občina Kop-

er, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet javnega naročila: ugotovi-

tev usposobljenosti za
1. Izvajanje gradbenih del
2. Izvajanje obrtniških del
3. Izvajanje inštalaterskih del
Pri izvajanju tekočega vzdrževanja in

intervencij v poslovnih prostorih, stanovan-
jih in stanovanjskih hišah v lasti Mestne ob-
čine Koper
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4. Vzdrževanje kotlarn poslovnih
prostorov Mestne občine Koper

5. Čiščenje poslovnih prostorov v
lasti Mestne občine Koper

Ponudniki lahko kandidirajo na vse nal-
oge skupaj, ali vsako posebej.

Lahko kandidirajo za posamezna obrt-
niška in inštalaterska dela.

3. Vrednost naročila se bo določila po
ceniku Mestne občine Koper glede na ob-
seg in predmet načrtovanega dela in v skla-
du z veljavnimi tarifnimi pogoji za tovrstno
dejavnost.

4. Rok: ponudnikom bo priznana spo-
sobnost za obdobje do 31. 12. 1998 oziro-
ma do sprejetja proračuna za leto 1999,
vendar najkasneje do 31. 5. 1999, in sicer
od dneva sprejetja sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Merila: izpolnjevanje zakonsko dolo-
čenih pogojev za opravljanje tovrstne dejav-
nosti, reference in dosedanje izkušnje z iz-
delovalci in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo prijave, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 8. 1998 do
12. ure, na naslov Mestna občina Koper,
Urad za nepremičnine, Verdijeva 6, Koper,
v tajništvo, tel 066/446-285. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba - Ne odpiraj“ in številko ob-
jave v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila “Javni razpis – Ugotovitev us-
posobljenosti – grabena, obrtniška, inštala-
terska dela in čiščenje“.

7. Javno odpiranje bo 1. 9. 1998 ob 10.
uri v prostorih Urada za nepremičnine, soba
št. 004. Odpiranje vodi Irena Kocjančič,
dipl. prav.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa s sklepom o priznanju sposob-
nosti najkasneje v 30 dneh po izteku roka
za prijavo na javni razpis, predvidoma 1. 10.
1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na istem naslovu, v
tajništvu, soba št. 201. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 31. 8. 1998 do 10.
ure za ponudnike gradbenih, obrtniških in in-
štalaterskih del za ceno 25.000 SIT, za čišče-
nje poslovnih prostorov za 7.000 SIT na žiro
račun Mestne občine Koper 51400–630–
90004, s pripisom: za razpis.

10. Dodatne informacije se dobijo na is-
tem naslovu, pri Ireni Sirotič ali Elzi Gulič,
tel. 466-269 ali 446-268.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

12. Predvideni datum objave rezultatov
usposobljenosti: 15. 10. 1998.

Št. 11/98 Ob-5248

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime naročnika: Mestna občina Koper,

Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet javnega naročila: ugotovi-

tev usposobljenosti za

A) izdelavo projektne dokumentacije
in

B) izvajanje strokovnega in finančne-
ga nadzora pri prenovah poslovnih pro-
storov, stanovanj in stanovanjskih hiš v
lasti Mestne občine Koper.

Ponudniki lahko kandidirajo na oba sklo-
pa nalog.

3. Vrednost naročila se bo določila gle-
de na obseg in predmet načrtovanega dela
in v skladu z veljavnimi tarifnimi pogoji za
tovrstno dejavnost.

4. Rok: ponudnikom bo priznana spo-
sobnost za obdobje do 31. 12. 1998 oziro-
ma do sprejetja proračuna za leto 1999,
vendar najkasneje do 31. 5. 1999, in sicer
od dneva sprejetja sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Merila: izpolnjevanje zakonsko dolo-
čenih pogojev za opravljanje dejavnosti pro-
jektiranja in strokovnega nadzora, referen-
ce in dosedanje izkušnje z izdelovalci in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji..

6. Upoštevane bodo prijave, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 31. 8. 1998 do 12.
ure, na naslov Mestna občina Koper, Urad za
nepremičnine, Verdijeva 6, Koper, v tajništvo,
tel 066/446-285. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ponudba -
Ne odpiraj“ in številko objave v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila “Javni
razpis – Ugotovitev usposobljenosti – projekt-
na dokumentacija in nadzor“.

7. Javno odpiranje bo 1. 9. 1998 ob 10.
uri v prostorih Urada za nepremičnine, soba
št. 004. Odpiranje vodi Irena Kocjančič,
dipl. prav.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa s sklepom o priznanju sposob-
nosti najkasneje v 30 dneh po izteku roka
za prijavo na javni razpis, predvidoma 1. 10.
1998.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na istem naslo-
vu, v tajništvu, soba št. 201. Razpisna do-
kumentacija je na razpolago do 31. 8. 1998
do 10. ure za 7.000 SIT na žiro račun Mest-
ne občine Koper 51400-630-90004, s pri-
pisom: za razpis, izdelava dokumentacije in
nadzora.

10. Dodatne informacije se dobijo na is-
tem naslovu, pri Ireni Sirotič ali Elzi Gulič,
telefon 466-269 ali 446-268.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

12. Predvideni datum objave rezultatov
usposobljenosti: 15. 10. 1998.

Mestna občina Koper

Zbiranje predlogov

Ob-5234
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za zbiranje predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Peter Stefanoski, Kot-

nikova 5, Ljubljana, tel. 178-3387, faks
061/178-3377, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup objektov za

eno ali dve stanovanjski skupnosti za
osebe z dolgotrajnimi težavami v dušev-
nem zdravju in za invalide s telesno ok-
varo ali motnjo.

3. Orientacijska vrednost naročila: za po-
samezen objekt 20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 10. 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 4. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prevzemnica Darja Naglič,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel. 178-3430,
faks 061/178-3377, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, odpiranje vodi Urša Jalo-
vec-Jan, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-3458, faks 061/178-3377, soba št. 25.

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

Predlagatelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, kont. oseba Peter Stefanoski,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-3387, faks
061/178-3377, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Peter Stefanoski, Kot-
nikova 5, Ljubljana, tel. 178-3387, faks
061/178-3377, soba št. 27.

10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-5235
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za zbiranje predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Peter Stefanoski, Kot-
nikova 5, Ljubljana, tel. 178-3387, faks
061/178-3377, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup objekta za te-

rapevtsko skupnost za zasvojene s pre-
povedanimi drogami.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 10. 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 4. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, prevzemnica
Darja Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 178-3430, faks 061/178-3377, soba
št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Predlog – 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 7. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Urša Jalovec-Jan, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-3458, faks 061/178-3377, soba
št. 25.

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

Predlagatelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, kont. oseba
Peter Stefanoski, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-3387, faks 061/178-3377, so-
ba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Peter Stefanoski, Kot-
nikova 5, Ljubljana, tel. 178-3387, faks
061/178-3377, soba št. 27.

10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Sklepi po 42. členu

Preklica

Ob-5290
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

preklic sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Roz-
manova ulica 2, kont. oseba Jožica Smo-
diš, ek., tel. 068/321-524, faks
068/322-248.

2. Predmet preklica: predmet preklica
je sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
za storitev Zavarovanje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998, Ob-4710.

3. Razlog za preklic je vložitev zahtevka
za revizijo enega od ponudnikov, zoper skle-
pa naročnika z dne 9. 7. 1998, št.
60-AG-1414/98 in 60-AG-1416/98.

Ob-5291

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

preklic sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Roz-
manova ulica 2, kont. oseba Anton Toma-
žin, tel. 068/323-596, faks 068/323-816.

2. Predmet preklica: predmet preklica
je sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
za nabavo zabojnikov za papir in odpadke,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51,
z dne 17. 7. 1998, Ob-4708.

3. Razlog za preklic je vložitev zahtevka
za revizijo enega od ponudnikov, zoper skle-
pa naročnika z dne 7. 7. 1998, št.
60-AG-1397/98 in 60-AG-1398/98.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 2-5/14964/1-1998 Ob-5109
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, kont.
oseba Tanja Rojnik, inž. gr., Lava 1, Celje,
tel. 063/421-275, faks 063/421-309, so-
ba št. 223.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev prosto-
rov na Lavi 1, Celje

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, objava v petek, 19. 6. 1998.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998, ob 9. uri na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., PE Celje, Lava 1, Celje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 16,292.572 SIT, najvišja cena:
19,190,781 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. 46, z dne 19. 6.
1998; Št. 2-5/1216/1-98, Ob-3638.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d., PE Celje

Ob-5110
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 Sevnica, kont. oseba Robert Kaše,
Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444, soba št. 201.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Nova Gorica s primarnim razvodom – II.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek
31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: celovitost izdelane ponudbe, re-
ference, strokovna usposobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 2. 7.
1998, ob 11. uri na naslovu: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, Sevnica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 24,410.159,50 SIT, najvišja cena:
54,840.273,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998, Ob-3208.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Občina Sevnica

Št. 40310/0031/98 07 Ob-5111
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Majda Miholič, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/22-01-316, faks
062/22-01-293, soba št. 342.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. Knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Tezno,
2.2. Knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enoto Pobrežje,
2.3. Oprema vhodne avle za Umet-

nostno galerijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,300.000 SIT
2.1. 12,000.000 SIT,
2.2. 3,000.000 SIT,
2.3. 1,300.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998, ob 13. uri na naslovu: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb:
Sklop št. 2.1.
3 ponudbe za knjižnično opremo po pro-

jektu in 2 nepopolni ponudbi za elektroo-
premo, najnižja cena: 7,974.771 SIT, naj-
višja cena: 14,999.517,75 SIT.

Javno naročilo ni bilo oddano. Naročnik
je sprejel sklep o ponovnem javnem razpisu.

Sklop št. 2.2.
2 ponudbi, najnižja cena: 3,773.122

SIT, najvišja cena: 6,115.410 SIT.
Javno naročilo ni bilo oddano. Naročnik

je sprejel sklep o ponovnem javnem razpisu.
Sklop št. 2.3.
2 ponudbi, najnižja cena: 1,019.550

SIT, najvišja cena: 1,248.240 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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3545.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 8. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbeno dejavnost

Ob-5112
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije; kont.
oseba Vida Kostanjevec, Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 17-84-800, faks
17-84-834, soba št. P 02, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1 izdelava digitalnega ortofota – 1.

območje
2.2 izdelava digitalnega ortofota – 2.

območje
2.3 izdelava digitalnega ortofota – 3.

območje
2.4 izdelava digitalnega ortofota – 4.

območje
3. Orientacijska vrednost naročila
2.1.) 7,000.000 SIT
2.2.) 4,100.000 SIT
2.3.) 2,900.000 SIT
2.4.) 7,860.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 5.

1998 in/ali zaključek 1. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izkušnje in reference ponudnika,
ustreznost ponudbe delovnim nalogam, us-
posbljenost nosilcev (ključnega osebja), iz-
vedbeni rok, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 1. 4.
1998 ob 9. uri na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb:
2.1.) 2 ponudbi, najnižja cena:

7,152.750 SIT, najvišja cena: 7,854.000
SIT;

2.2.) 2 ponudbi, najnižja cena:
4,260.000 SIT, najvišja cena: 4,702.500
SIT;

2.3.) 2 ponudbi, najnižja cena:
3,045.000 SIT, najvišja cena: 3,378.375
SIT;

2.4.) 2 ponudbi, najnižja cena:
8,120.000 SIT, najvišja cena: 8,939.250
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998;
Ob-1051.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-5113
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije; kont.
oseba Vida Kostanjevec, Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 17-84-800, faks
17-84-834, soba št. P 02, e-mail pisar-
na.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1 izdelava digitalnega ortofota – 1.

območje,
2.2 izdelava digitalnega ortofota – 2.

območje,
2.3 izdelava digitalnega ortofota – 3.

območje,
2.4 izdelava digitalnega ortofota – 4.

območje,
2.5 izdelava digitalnega ortofota – 5.

območje,
2.6 izdelava digitalnega ortofota – 6.

območje,
2.7 izdelava digitalnega ortofota – 7.

območje,
2.8 izdelava digitalnega ortofota – 8.

območje,
2.9 izdelava digitalnega ortofota – 9.

območje,
2.10 izdelava digitalnega ortofota –

10. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila
2.1.) 7,290.000 SIT,
2.2.) 8,370.000 SIT,
2.3.) 6,480.000 SIT,
2.4.) 2,700.000 SIT,
2.5.) 1,900.000 SIT,
2.6.) 7,290.000 SIT,
2.7.) 5,670.000 SIT,
2.8.) 7,830.000 SIT,
2.9.) 9,450.000 SIT,
2.10.) 2,560.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izkušnje in reference ponudnika,
ustreznost ponudbe delovnim nalogam, us-
posbljenost nosilcev (ključnega osebja), iz-
vedbeni rok, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 6.
1998 ob 12. uri na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb:
2.1.) 2 ponudbi, najnižja cena: 8,613.000

SIT, najvišja cena: 8,957.520 SIT;
2.2.) 3 ponudbe, najnižja cena: 8,369.991

SIT, najvišja cena: 10,143.630 SIT;
2.3.) 2 ponudbi, najnižja cena: 7,656.000

SIT, najvišja cena: 7,962.240 SIT;
2.4.) 2 ponudbi, najnižja cena: 3,327.600

SIT, najvišja cena: 3,462.000 SIT;
2.5.) 4 ponudbe, najnižja cena:

1,890.000 SIT, najvišja cena: 2,344.160 SIT;
2.6.) 2 ponudbi, najnižja cena: 8,618.400

SIT, najvišja cena: 8,962.920 SIT;
2.7.) 2 ponudbi, najnižja cena: 6,496.220

SIT, najvišja cena: 6,762.420 SIT;
2.8.) 2 ponudbi, najnižja cena: 9,251.000

SIT, najvišja cena: 9.621.040 SIT;
2.9.) 3 ponudbe, najnižja cena: 9,450.000

SIT, najvišja cena 10,906.000 SIT;
2.10.) 3 ponudbe, najnižja cena:

2,906.050 SIT, najvišja cena 3,181.360 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-2506.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

MOP – Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 139/98-1504 Ob-5114

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Kržan Jože, dipl. inž. rud., Titova
106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in rekulti-
vacija jalovišča – 1 faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 8.
1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, ga-
rancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 12,185.920 SIT, najvišja cena:
15,293.775 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: 31. 7. 1998.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-5115
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 Ribnica, kont. oseba Tramte
Metka, Gorenjska cesta 3, Ribnica, tel.
861-090, faks 861-091.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov učencev v osnovne šole na območju
Občine Ribnica za šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja cena,
– reference
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Ribni-
ca, Gorenjska c. 3, Ribnica, 1310 Ribnica.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 154.789 SIT/dan, najvišja cena:
157.989 SIT/dan..

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Ribnica

Št. 49-98 Ob-5116
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: Srednja gostinska in turistična šola Izo-
la, kont. oseba Miklobušec Branko, Preko-
morskih brigad 7, Izola, tel. 066/647-159,
faks 066/645-495.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pijač, živil in

drugih artiklov po skupinah za leto 1998.

3. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Skupina I = Mercator Degro, d.d., Por-
torož,

Skupina IV = Mercator Degro, d.d., Por-
torož,

Skupina V = Mercator Degro, d.d., Por-
torož,

Skupina VI = Nektar, d.o.o., Ljubljana,
Skupina VII = Košaki, d.d., Maribor,
Skupina VIII = Košaki, d.d., Maribor,
Skupina IX = Delmar, d.d., Izola,
Skupina X = M-Pekarna, d.o.o., Koper,
Skupina XI = Jestvina, d.d., Koper,
Skupina XII = Delmar, d.d., Izola,
Skupina XIII = Jestvina, d.d., Koper,
Skupina XIV = Helios oljarna Domžale,

d.o.o., Domžale,
Skupina XV = Farma kokoši nesnic Sv.

Anton – Darko Ceglar, s.p.,
Skupina XVI = Petrol, d.d., Ljubljana.
4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Srednja go-
stinjska in turistična šola, Prekomorskih bri-
gad 7, Izola.

Število prispelih ponudb: 30.
5. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni 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-2450.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Ob-5117

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Komunalna di-
rekcija, kont. oseba Vlado Horvat, Sloven-
ska 40, Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Mi-
klavške ceste v Hočah (od P6 do P62).

3. Pogodbena vrednost naročila:
836,782.481 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek av-
gust 1998 in/ali zaključek december 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference, uspo-
sobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ul. 40, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 836,782.481 SIT, najvišja cena:
897,686.955 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
(18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-4566.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-5118
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 Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik,
Ptujska c. 6, Obrmož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Rakovci–Rucmanci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, garancija, rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 20,047.744 SIT, najvišja cena:
24,635.439,20 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. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3418.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

Občina Ormož

Ob-5152
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: Stanovanjski sklad občine Maribor, Graj-
ski trg 1, Maribor, tel. 062/229-73-60, faks
062/215-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup novih ali rab-

ljenih nezasedenih stanovanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 30 dni od podpisa kupne
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena ponujenih stanovanj, stanje
stanovanj in ustreznost stanovanj glede na
potrebe naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 75,600 SIT/m2, najvišja cena: 155.952
SIT/m2.

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. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 01 012-2/95 Ob-5119
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 Loški potok, Hrib 102, Loški potok,
tel. 061/867-147, faks 061/867-246.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno -
obrtniška - instalacijska dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija po-
slovne stavbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: začetek del predvidoma 1. av-
gust 1998 in konec 30. november 1998.

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
29. 6. 1998 ob 9. uri v prostorih Občine
Loški potok, Hrib 102, 1318 Loški potok.

Število prispelih ponudb: 4
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998,
Ob-2922.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 7. 1998.

Dne 9. 7. 1998 je bil po sklepu naročni-
ka izbran kot najugodnejši ponudnik: GP
Gradišče d.d., Ulica 4. maja 80, 1380 Cerk-
nica.

Občina Loški potok

Št. 012-01/97 Ob-5120
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 Cerkno, Platiševa

9, Cerkno.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija občinskih in krajevnih cest,

– cesta L 3105 v naselju Novaki,
– cesta L 3107 Pirhova luknja–Gore-

nje Jazne,
– cesta L 3125 Gorje–Zakriž,
– cesta L 3101 Reka–Bukovo,
– krajevne ceste.
3. Orientacijska vrednost del znaša:

36,000.000 SIT.
4. Najugodnejši ponudnik: Cestno pod-

jetje Nova Gorica, p.o., Prvomajska 52, No-
va Gorica in Primorje, d.d., Vipavska c. 3,
Ajdovščina.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kri-
teriji, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo v to-
rek, 30. 6. 1998 ob 12. uri, v prostorih
Občine Cerkno, Platiševa 9.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 42-43, z dne 5. 6. 1998, Ob-3249.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Cerkno

Ob-5121
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 Podčetrtek, Škofja gora 1, Pod-
četrtek, kont. oseba Igor Petovar, tel.
829-016, 829-181, faks 829-198.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: hodnik za pešce na
cesti R 338, Atomska vas – priključek
za kamp.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka del je julij 1998, dokon-
čanja del pa september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola
Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetr-
tek.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 20,351.680 SIT, najvišja cena:
54,627.718 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3697.

Dne 17. 7. 1997 je bil po sklepu župana
izbran kot najugodnejši ponudnik Stiplov-
šek, d.o.o., Belo, Šmarje pri Jelšah.

Ob-5122
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 Podčetrtek, Škofja gora 1, Pod-
četrtek, kont. oseba Igor Petovar, tel.
829-016, 829-181, faks 829-198.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija enote vrt-
ca pri OŠ Bistrica ob Sotli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje del pa v 45 dneh.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Osnovna šola
Bistrica ob Sotli.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 7,926.852 SIT, najvišja cena:
8,708.414 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. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3696.

Dne 17. 7. 1997 je bil po sklepu župana
izbran kot najugodnejši ponudnik Grapo,
d.o.o., Sodna vas, Pristava pri Mestinju.

Občina Podčetrtek

Št. 262/98 Ob-5123
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: OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova 16,
Ljubljana, kont. oseba Milena Zatler, tel.
557-882 in Franc Bostič, IN CO INVEST,
d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, tel.
123-43-47.

2. Predmet javnega naročila: projektna
dokumentacija – izdelava projektne do-
kumentacije (PZR, PGD in PZI) za pre-
novo in dozidavo (učilnice in telovadni-
ca) Osnovne šole Hinka Smrekarja, Go-
razdova 16, Ljubljana (ocena investicije
600 mio SIT) na osnovi že izdelanega idej-
no-programskega projekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del je 25. julij1998 in dokončanje do
25. 11. 1998 (oziroma po terminskem pla-
nu posameznih faz projekta).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 7.
1998 ob 9.30, v prostorih MOL – Oddelek
za izobraževanje, Trubarjeva 5, Ljubljana.
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V predvidenem roku sta prispeli dve po-
nudbi.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 7. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Št. 968 Ob-5124
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Bolnišnica Golnik-Kopa, kont. osebi Ma-
rija Žolnir-Dovč, Roman Potočnik, Golnik
36, Golnik, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža mikrobioloških zaščitnih ko-
mor (II. razred).

3. Vrednost dodeljenega naročila:
8,280.363 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 30 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Po analizi in merilih iz razpisne doku-
mentacije je bil kot najugodnejši ponudnik
izbran KEFO, d.d., Kongresni trg 3, Ljublja-
na.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Bolnišnica
Golnik-Kopa, sejna soba na upravi.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,149.017 SIT, najvišja cena:
10,498.458 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. 47, z dne 29. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Bolnišnica Golnik-Kopa

Št. 06-98/055 Ob-5125
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 Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec.

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:
a) 3,500.000 SIT,
b) 3,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek del 1. avgust 1998 in zaključek 30.
oktober 1998.

5. Utemeljitev izbire naročnika: navede-
na merila v razpisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 12. uri, na sedežu naročnika.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
6,313.076 SIT, najvišja cena: 7,089.473 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. 47, z dne 29. 6.
1998.

Občina Žalec

Ob-5126
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in po končanem revizijskem postop-
ku objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
Maribor, kont.oseba mag. Viktor Lednik.

2. Predmet javnega naročila: tiskarske
in fotokopirne storitve.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnosti:

– Igor Gojkovič, s.p., Studio Linea, Raz-
lagova 20, Maribor – za fotokopiranje in
vezave, za grafično pripravo za tisk in za tisk
učbenikov, revij, kuvert in ostalih obrazcev
po vzorcu,

– Dravska tiskarna, d.d., Pobreška 20,
Maribor – za tisk učbenikov, revij, kuvert in
ostalih obrazcev po vzorcu.

5. Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-
cev od dneva podpisa pogodbe.

6. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi EPF na Razla-
govi 14 v Mariboru.

Število prispelih ponudb: 8.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998, Ob-1765.

Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ob-5128
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo, kont. oseba

Ciril Klajnšček, Štefanova 5, Ljubljana, tel.
178-60-38, faks 178-60-58, soba št.1,
e-mail Ciril.Klajnscek@mz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje

zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv za
spodbujanje zdravih življenjskih navad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek
15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala

zlasti merila:
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– stroški akcije oziroma gradiva.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.

1998 ob 12. uri, v veliki sejni sobi Ministrs-
tva za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 20.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2292.

Ob-5129

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo, kont. oseba
Ciril Klajnšček, Štefanova 5, Ljubljana, tel.
178-60-38, faks 178-60-58, soba št.1,
e-mail Ciril.Klajnscek@mz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje

zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv s po-
dročja uveljavljanja in spodbujanja zdra-
ve prehrane.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 15.
12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala

zlasti merila:
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– reference ponudnika,
– stroški akcije oziroma gradiva.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 5.

1998 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva
za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 16.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998, Ob-2293.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 355/01-04/98 Ob-5130
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 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186, kont. oseba Repič Matija.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja oskrboval-
nih cevovodov na območju KS Predme-
ja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1998, konec december
2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji. Vse ponudbe so bile doma-
če. Odločujoče merilo za izbiro: najnižja ce-
na in druga merila iz razpisne dokumentaci-
je.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

Na javni razpis so prispele 3 ponudbe,
najnižja cena: 49,382.155 SIT, najvišja ce-
na: 54,174.277 SIT.

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

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 42-43, z dne 5. 6. 1998,
Ob-3248.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-5131
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, Maribor, Ul. talcev 9, kont. oseba mag.
Miran Žitnik, dipl. ek., tel. 062/22-86-263.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 8.
1998, zaključek 31. 7. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
reference ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena (90%) in najugod-
nejše reference (10%) ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi Zdravstvenega doma
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 4,392.904,80 SIT, najvišja cena:
8,889.858 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. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3625.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-5127
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo, kont. oseba
Ciril Klajnšček, Štefanova 5, Ljubljana, tel.
178-60-38, faks 178-60-58, soba št. 1,
e-mail Ciril.Klajnscek@mz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje “Stro-

kovnega tiska s področja zdravstva”
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

ključek 15. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala

zlasti merila:
– kakovost,
– inovativnost in izvirnost,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, akcijami,
– vseslovenski značaj tiska,
– reference ponudnika,
– stroški tiska.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo  28. 5.

1998, ob 12. uri v veliki sejni sobi Ministr-
stva za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 14.
7. Postopek izbire izvajalca
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5.
1998; Ob-2351.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 403-24/98 Ob-5149
V skladu s 25. in 42. členom zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mini-
strstvo za šolstvo in šport objavlja

rezultate
javnega razpisa za sofinanciranje

izobraževanja odraslih v šolskem letu
1998/99 za izbiro izvajalca brez

omejitev
(Ur. l. RS, št. 37/98 in 41/98):
1. V sofinanciranje se sprejme 2960 po-

nudb, ki ustrezajo vsem pogojem razpisa.
Njihova izvedbena vrednost na podlagi pred-
videnih cen prijaviteljev je 1.889,532.523

SIT (skupaj s ponovitvami pa
3.696,459.186 SIT).

2. Za sofinanciranje se pogojno sprejme
303 ponudbe, ki vsebinsko ustrezajo razpi-
sanim področjem, je pa izpolnjevanje razpi-
snih pogojev za njihovo izvedbo v teku. Nji-
hova izvedbena vrednost na podlagi predvi-
denih cen prijaviteljev je 564,040.336 SIT
(skupaj s ponovitvami pa 832,036.805 SIT).

Te izobraževalne akcije in infrastruktur-
ne dejavnosti se bodo sofinancirale, če bo-
do in kadar bodo izvajalci izpolnili razpisne
pogoje in v primeru, da bodo na razpolago
sredstva iz državnega proračuna.

3. Za sofinanciranje se ne sprejme 603
ponudb, ki ne ustrezajo pogojem razpisa.
Njihova predvidena izvedbena vrednost je
344,858.248 SIT (skupaj s ponovitvami pa
657,662.734 SIT).

Podrobnejše podatke o ponudbah iz 1.,
2. in 3. točke te objave so ponudniki dobili
po pošti, na vpogled pa so v Ministrstvu za
šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje
odraslih.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Sektor za izobraževanje odraslih

Ob-5150
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 Ptuj, kont. oseba Lilijana
Vogrinec, Mestni trg 1, Ptuj, Ptuj, tel.
062/772-731, faks 062/771-783, soba
št. 5/I.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oblikovanje in teh-

nično urejanje, lektoriranje in tisk javne-
ga glasila “Ptujčan” in priloge Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj in dostava
glasila do pošte.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali 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: najnižja cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe za posamezno številko glasila, refe-
rence o opravljenih delih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 2,661.120 SIT, najvišja cena:
3,239.040 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3246.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Mestna občina Ptuj
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Ob-5151
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 RS za šolstvo in šport, kont. oseba
Branka Abramović Piasevoli, Trubarjeva 3/VII,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

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

Navedba vsebine: oprema za mehani-
ko za srednje šole.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 2. 7. 1998 in/ali
zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša cena; druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbranih
ponudb: naročnik je pri ocenjevanju ponudb
upošteval merila določena v razpisni doku-
mentaciji. Izbrani ponudniki so izpolnili vse
pogoje določene v razpisni dokumentaciji.
Za izbrane pozicije je oprema izbranih po-
nudnikov cenovno ugodna, funkcionalna,
tehnično sodobna, vključuje domačo pro-
gramsko opremo in domače proizvode ter
usposabljanje učiteljev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, v
sejni sobi (201/II).

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 19. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 7. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 406/98 Ob-5153

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, kont. oseba mag. Zoran Sta-
matovski, svetovalec vlade, Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/131-52-99, faks
061/131-60-10, soba št. 129.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nudenje svetovalnih

uslug ter izvedba iskanja potencialnih
investitorjev iz Japonske.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: število svetovalnih dni in cena,
uspešnostni honorar, predvideno število
obiskov tujih investitorjev, število obiskov
tujih novinarjev, priprava seznamov japon-
skih podjetij.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 28, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 21,901.000 SIT, najvišja cena:
30,990.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
ponudb (54. člen ZJN)

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2960.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj

Št. 45/98 Ob-5154
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Koper, kont. oseba
Scheriani Marina, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/271-856, faks 066/446-216.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba prenove si-

stema javnega alarmiranja na območju
Mestne občine Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1998 in/ali zaključek decem-
ber 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: reference ponudnikov, komplet-
nost ponudbe, cena, rok za dokončanje del,
strokovna korektnost ponudbe, izkušnje s
tovrstnimi deli.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Koper, Verdijeva 10, Koper.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 15,630.211 SIT (brez PD), najvišja ce-
na: 15,630.435 SIT (brez PD).

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. 46 z dne 19. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Mestna občina Koper,
Urad za splošne zadeve

Št. 002/98 Ob-5155
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, tel. 063/484-822.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: preureditev križišča

v krožišče.
3. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek: 15. 9. 1998, zaključek: 31. 10. 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-

nejša cena, najboljše reference za tovrstna
dela, izpolnjevanje vseh drugih meril zahte-
vanih v razpisni dokumentaciji in javnem raz-
pisu.

5. Kraj, datum in ura odpiranja predlogov
Odpiranje predlogov je bilo 10. 7. 1998

ob 9. uri v prostorih MO Celje, Zavoda za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
9, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,896.237 SIT, najvišja cena:
10,227.044 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik je izbrano
Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42, Celje.

6. Postopek izbire izvajalca zbiranje
predlogov (57. do 60. člen ZJN) do 3. 7.
1998.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998.

Mestna občina Celje

Št. 403100/0001/98 0700 10 Ob-5156
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, kont. oseba Ferdo Je-
hart, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-314, faks 062/22-01-293.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava investicij-

skega programa in projektne dokumen-
tacije (idejni projekt, PGD, PZR, PZI pro-
jekti) za gradnjo novega Doma za sta-
rejše osebe v Mariboru ob Panonski ce-
sti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT, objava v petek, 19. 6.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 10. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 7. 1998 ob 10. uri na naslovu: Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja ce-
na: 7,976.850 SIT, najvišja cena:
21,903.426 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. 46 z dne 19. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 7. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 8174/1998/1117 Ob-5157
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Stanislav Valič, ELES, EP Nova Gorica, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/26-811,
faks 065/26-023.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža kabelskih cevi, uvodnega kab-
la, končne kabelske opreme, izdelava
kabelskih spojk na OPPC ter optične me-
ritve kabelskega sistema, za DV 2×110
kV Divača–Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: zagotavljanje kvalitete, skupna ponud-
bena cena, reference ponudnika, rok plači-
la, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 11.30 v sejni sobi Elektro - Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 14,778.052,92 SIT, najvišja cena:
16,081.430 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 39, z dne 22. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Št. 81-13/118 Ob-5159
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Andrej Ribič, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2742, faks 174-2702.

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

relejev.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

46,362.414 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek julij 1998, zaključek oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Izbrana ponudba predstavlja za naroč-

nika ob ustrezni tehnični ponudbi najboljše
komercialne pogoje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 9. uri na naslovu: Elektro - Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
soba št. 407.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 46,362.414 SIT, najvišja cena:
49,586.631 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. 45, z dne 12. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 31. 7. 1998.

Ob-5160

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje 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,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: dobava vertikalne
signalizacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: glede na tehnične zahteve naj-
nižja cena, reference, dosedanje pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
rok dobave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 9. uri na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja
cena: 2,648.797 SIT, najvišja cena:
34,078.570 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. 43, z dne 5. 6.
1998.

Ob-5161
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje 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 svetlobne

vertikalne signalizacije spremenljive
vsebine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,800.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, rok dobave, komplet-
nost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 10. uri na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 13,439.866 SIT, najvišja cena:
64,500.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana

Ob-5165
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: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Tomislav Malgaj, CPB 18, Bre-
stanica, tel. 0608/24-16-0, faks
0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija, pro-
tihrupne bariere v Termoelektrarni Bre-
stanica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v avgustu 1998 (predvido-
ma).

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: najbolj popolno izpolnjevanje me-
ril, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998, ob 12.05 na naslovu: j.p. Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

Število pris. ponudb: 3, najnižja cena:
11,507.309 SIT, najvišja cena:
12,399,491 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. 46, z dne 19. 6.
1998, Ob-3775.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 40310/0018/98 0700 10 Ob-5166
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/22-01-315, faks
062/22-01-293, soba št. 34.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dograditev eno-
odelčnega montažnega Vrtca Vančka
Šarha, enota Razvanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 8.
1998 in/ali zaključek 20. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 24,085.964 SIT, najvišja cena:
34,402.096 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. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3960.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Št. 40310/0027/98 0700 10 Ob-5167
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica he-
roja Staneta 1, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dokončanje izgrad-
nje telovadnice in prizidka k OŠ Rada
Robiča, Limbuš.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: objava v pre-
tek 3. 10. 1997, 130,000.000 SIT

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 7. 1998 in/ali zaključek 15. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Maribor, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 136,291.597 SIT, najvišja cena:
158,724.363 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 9827 Ob-5168
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.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje klima

naprav.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Najnižja cena, 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: najnižja cena, reference na trgu,
garancija za popravilo in pokrivanje celotne
Slovenije za vzdrževanje klima naprav.

Izbrani ponudniki: za vzdrževanje v PE
Kranj – Podjetje PMT, d.o.o., Bled; za vzdr-
ževanje v PE Ljubljana – Podjetje RISS,
d.o.o., Trzin; za vzdrževanje v PE Maribor in
Murska Sobota – Podjetje Sekar, d.o.o.,
Maribor.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
III. nadstropje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: vzdrževanje split sist. 8.700 SIT, najviš-
ja cena: vzdrževanje split sist. 9.042,75 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. 46, z dne 19. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 3/98 Ob-5169
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štefka
Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel.177-39-00
(centrala), faks 061/123-22-05.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za biokemij-

ski laboratorij: B. spektrofluorimeter –
subv. s strani MZT v okviru paketa VIII
pod zaporedno št. 109.0.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,848.000 SIT, 64.000 USD.

4. Rok začetka in dokončanja del: 45
dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
stalnost cene, reference, opcija ponudbe,
druge posebne ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3455.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 2.1.2.-3400/98 Ob-5170
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/291-45-93, faks
061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
  1. pregled in izdelava projekta sa-

nacije jekl. mostu in ležišč v km 43 +
573 proge Pragersko središče,
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  2. pregled in izdelava projekta sa-
nacije jekl. mostu in ležišč v km 34 +
573 proge Pragersko središče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. – 2,000.000 SIT, 2. – 2,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1. – 1,5 meseca,
2. – 1,5 meseca.

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: popolna ponudba ustrezne refe-
rence, cenovno in rokovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 1. – 1,880.000 SIT, 2. – 1,750.000
SIT, najvišja cena: 1. – 3,220.000 SIT,
2. – 3,020.000 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. 45, z dne 12. 6.
1998; Ob-3448.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Ob-5172
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., Maribor, kont.
oseba Branko Kosi, Nasipna c. 64, Maribor,
tel. 062/305-615, faks 062/307-661,
e-mail branko.kosi@snaga-mb.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: smetiščne posode:

80 l – 50 kosov, 120 l – 2800 kosov,
med 140 in 180 l – 200 kosov, 240 l –
2200 kosov, 1100 l – 300 kosov, 1100
l papir – 30 kosov, 1100 l steklo – 125
kosov, 120 l bio – 1200 kosov, 240 bio
– 300 kosov.

3. Orientacijska vrednost naročila: 45
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 19. 9.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnične zahteve (material, DIN,
topel tisk, oznaka odp., ključavnica-pokrov,
ključavnica-zavore, odprtina-papir, odprti-
na-steklo), cene, plačilni pogoji, dobavni ro-
ki, garancija, reference (predvsem v Slove-
niji), druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje

Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 40,932.874 SIT, najvišja cena:
57,720.500 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. 39, z dne 12. 6.
1998; Ob-3444.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 2.1.2.-3400/98 Ob-5171
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-593, faks
061/13-36-037, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta

PGD, PZI za jeklen most v km 30+809
proge Metlika–Ljubljana

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

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolna ponudba, reference za
razpisana dela, cenovno in strokovno naj-
ugodnejša ponudba.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 10. uri na naslovu: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 2,450.000 SIT, najvišja cena:
4,980.000 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. 49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4184.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 2.0.-3789/98 Ob-5173
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Andrej Godec, dipl. inž.,
Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje, tel. 063/29-32-100 int. 340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gretje kretnic na po-
staji Celje-Čret, Šentjur in Rače

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 12. uri na naslovu: SŽ d.d., Infra-
struktura, Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV.
divizije 2, Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 49,999.900 SIT, najvišja cena:
61,792.547,96 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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3446.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998 oziroma 7. 8. 1998.

Št. 2.0.-3789/98 Ob-5174
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Andrej Godec, dipl. inž.,
Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje, tel. 063/29-32-100 int. 340, faks
063/442-480, III. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zavarovanje nivoj-
skega križanja v km 578+604 proge Zi-
dani most–Šentilj

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 65,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 10. uri na naslovu: SŽ d.d., Infra-
struktura, Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV.
divizije 2, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 64,998.950 SIT, najvišja cena:
83,962.032,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3447.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.
Slovenske železnice d.d., Infrastruktura

Št. 371 Ob-5178
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej, tel.
061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: nakup ne-
linearnega sistema za sinhronizacijo
zvoka in slike.

3. Navedba vsebine: izbira dobavitelja
brez omejitev za nakup nelinearnega siste-
ma za sinhronizacijo zvoka in slike.

4. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in
dokončanje nabav: 2 meseca od podpisa
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
plačilni pogoji, roki plačila, reference po-
nudnikov, garancija, servisiranje in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Solid State Logic Ltd.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
– začetek 1. 7. 1998,
– dokončanje 20. 10. 1998.
9. Utemeljitev izbire ponudnika: tehnič-

na ustreznost osnovnega sistema, tehnična
ustreznost razširjenega sistema, cena, refe-
rence ponudnika in druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo
29. 4. 1998 ob 9. uri, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju, v prostorih JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana.

11. Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena 18,446.040 SIT, najvišja cena
21,555.526 SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave: Uradni list
RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998, Ob-1527.

Št. 371 Ob-5179
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej, tel.
061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: dobava
računalnikov, periferne opreme, kartic
in drugih sklopov ter servis opreme.

3. Navedba vsebine:
– skupina A: osebni računalniki,
– skupina B: tiskalniki,
– skupina C: računalniška periferna

oprema, kartice in drugi sklopi,

– skupina D: servis računalniške opreme.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

20,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in

dokončanje dobav: 12 mesecev.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki so bile upoštevane:
– cena blaga – storitve v celoti ali po

posameznih artiklih – postavkah oziroma po
posameznih grupah artiklov – storitev,

– ustreznost tehničnim zahtevam upo-
rabnikov in kakovost blaga – storitev po
standardih, ki veljajo v RS ali drugih veljav-
nih standardih,

– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok,
– garancija dobav in odzivni čas,
– servisiranje,
– možnost nakupov oziroma dostave na

dislocirane enote,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-

deljeno ORIA Computers, d.o.o., Polje 4,
Zagorje ob Savi in EC, d.o.o., Tivolska 30,
Ljubljana.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
– začetek 3. 8. 1998,
– dokončanje 3. 8. 1999.
9. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-

nika sta bila izbrana na podlagi meril in krite-
rijev iz razpisa in razpisne dokumentacije.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 13. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

11. Število prispelih ponudb: 9,
najnižja cena 1,502.214 SIT/kom sku-

paj za vse pozicije za skupini A in B,
najvišja cena 2,131.539,75 SIT/kom

skupaj za vse pozicije za skupini A in B.
12. Postopek izbire izvajalca: najugod-

nejša izvajalca je izbrala za ta razpis izbrana
strokovna komisija na podlagi ustrezne me-
todologije vrednotenja ponudb skladno z
razpisno dokumentacijo.

13. Datum in številka objave javnega
razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5.
1998, Ob-2482 C.

Št. 371 Ob-5180
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej, tel.
061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: nakup bla-
ga.

3. Navedba vsebine: regulacija raz-
svetljave TV studia Koper.

4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
6,500.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje nabav: julij 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji, kompatibilnost in
tehnična ustreznost in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno DESPO, d.o.o., Ljubljana.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
1998.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: tehnič-
na ustreznost z vidika praktične uporabe in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 11. uri, v prostorih JZ RTV Slove-
nija, RC Koper-Capodistria, v Kopru.

11. Število prispelih ponudb: 3, najnižja
cena: 6,477.437 SIT, najvišja cena:
7,835.910 SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: odprti jav-
ni razpis brez omejitev.

13. Datum in številka objave javnega
razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 19. 6.
1998, Ob-3721.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-5270
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.,
- DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-22-241.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dograditev voznega

pasu na izvoznem kraku Ljubljna–Vrhni-
ka na CP Vrhnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
Ponduba ponudnika Cestno podjetje

Ljubljana je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998, ob 10. uri na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

Število prisp. ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:

Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5. 1998.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji, d.d.
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Št. 95 Ob-5277
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 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
Ajdovščina.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: šolski prevozi za šol-

sko leto 1998/99.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 24. 6. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.

1998 ob 11.15 na naslovu: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

Število prisp. ponudb: 2, najnižja cena:
145 SIT/km, najvišja cena: 389 SIT/km.

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. 49, z dne 3. 7. 1998,
Ob-4159.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Občina Ajdovščina

Št. 39-16/98 Ob-5278
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: Upravna enota Novo mesto, kont. ose-
ba Mateja Sotler, Seidlova cesta 1, Novo
mesto, tel. 068/317-291, faks
068/321-884.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobavitelja

potrošnega, pisarniškega in računal-
niškega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 6.
1998 ob 12. uri na naslovu: Upravna enota
Novo mesto, Kettejev drevored 3, Novo me-
sto.

Število prisp. ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998,
Ob-3217.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Upravna enota Novo mesto

Ob-5279

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba mag. Alenka Ovnič-Hanuš, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-476, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila skupine D.
3. Orientacijska vrednost naročila:

360,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudnikom:
1. Metalka Media Ljubljana, za skupi-

no F.
2. Profarmacon, Maribor, za skupine

in podskupine: A, B/a, B/d, C, D/a, D/b,
D/c, D/d, D/e, D/f, E, F, G, H.

3. Johnson & Johnson, Ljubljana za
skupine in podskupine: D/c, D/f, E.

4. Gopharm Nova Gorica, za skupine
in podskupine A, B/a, C, D/b, D/d, D/e,
D/f, H.

5. Salus Ljubljana, za skupine in pod-
skupine: A, B/a, B/d, C, D/a, D/b, D/c,
D/d, D/e, D/f, E, G, H.

6. Medinova Ljubljana, za skupino:
B/d, H.

7. Helpy Trzin, za skupino: D/b.
8. Dentacom Velenje, za skupine in

podskupine: C, D/b, D/e, D/f.
9. Merit Ljubljana, za skupine in pod-

skupine: C, D/b, D/c.
10. Helipro Jesenice, za skupino F –

pogojno.
11. Alpos Meding, Šentjur, za skupi-

ne in podskupine: A, B/a, D/f – pogojno.
12. Impakta, Ljubljana, za skupino: F,

G, H.
13. PFM Kranj, za skupine in pod-

skupine: D/c, D/d, D/f.
14. Lek Ljubljana, za skupine in pod-

skupine: B/a, D/d, H.
15. Iris Ljubljana, za skupine in pod-

skupine: B/a, B/d, D/f, E, F, H.
16. Medis Ljubljana, za skupine in

podskupine: A, D/d, D/e, D/f, E, H.
17. Sind Ljubljana, za skupino: D/f.
18. Simps’s Trzin, za skupine in pod-

skupine: C, D/b, D/c, D/d, D/e, D/f, G.
19. Sanolabor Ljubljana, za skupine

in podskupine: A, B/a, B/d, C, D/a, D/b,
D/c, D/d, D/e, D/f, E, F, G, H.

20. Tosama Domžale, za skupine in
podskupine: C, D/b.

21. Hibiskus Ljubljana, za skupine in
podskupine: D/c, D/d, D/e, D/f, E, G.

22. Kemofarmacija Ljubljana, za sku-
pine in podskupine: A, B/a, B/d, C, D/a,
D/b, D/c, D/d, D/e, D/f, E, G, H.

23. Farmadent Maribor, za skupine
in podskupine: A, C, D/b, D/c, D/d, D/e,
D/f, E – pogojno.

24. Interexport Ljubljana, za skupine in
podskupine: B/a, C, D/b, D/c, D/e, D/f, G.

25. Dibetec, Slovenske Konjice, za
podskupino: B/a,

se prizna sposobnost za dobavitelje bla-
ga iz javnega naročila zdravila skupine D, ki
je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 5/98 za čas
od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999.

S ponudniki, ki jim je priznana sposob-
nost bo naročnik sklenil pogodbe o dobavi
blaga.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 2.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna Bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Število prisp. ponudb: 29.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 5, z dne 23. 1. 1998,
Ob-224.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-5280
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba Ida Čoderl, dipl. inž., Gospos-
vetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-429, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
– skupina A: mleko in mlečni izdelki,
– skupina B: sadje in zelenjava,
– podskupina F/b: ribe,
– podskupina F/d: perutnina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 8 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudnikom:
1. KZ Ptuj, z.o.o., Ptuj, za podskupi-

no B/b,
2. ESA, d.o.o., Žalec, za skupino A,
3. Perutnina, d.d., Ptuj, za podskupi-

no F/d,
4. KGZ Ledina Slovenj Gradec, za

podskupino F/d,
5. KZ Šaleška dolina Šoštanj, za pod-

skupino B/b,
6. ERA, d.d., Velenje, za podskupini

B/a, in B/b,
7. Ribarnica Popič, Slovenj Gradec,

za podskupini B/c in F/b,
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8. Povrtnina, d.d., Maribor, za pod-
skupini B/a in B/b,

9. Mariborska Mlekarna, d.o.o., Ma-
ribor, za skupino A in podskupini B/c in
F/b,

10. Družna Cvahte, Loče pri Poljča-
nah, za podskupino B/a,

11. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrov-
če, za skupino A ter podskupini B/c in F/b,

12. Hrustel Anton, Žalec, za podsku-
pino B/a,

13. Cvetko Milan, Velika Nedelja, za
podskupino B/b,

se prizna sposobnost za dobavitelje bla-
ga iz ponovnega javnega naročila živila in
material za prehrano, ki je bilo objavljeno v
Ur. l. RS, št. 37/98 za čas od 1. 7. 1998
do 28. 2. 1999.

S ponudniki, ki jim je priznana sposob-
nost bo naročnik sklenil okvirne pogodbe o
dobavi blaga.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna Bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Število prisp. ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni razpis s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998, Ob-2530.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-5281
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba Niko Stani, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410, faks
0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material:
a) splošni pisarniški material,
b) obrazci – predpisani,
c) termo papir.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudnikom:
1. Cardio Trade, d.o.o., Ljubljana,

skupina D,
2. Peroni, d.o.o., Celje, skupina A in C,
3. Piramida, d.o.o., Zagorje, skupina

A in C,
4. Mladinska knjiga, Slovenj Gradec,

skupina A, C, D,
5. Založba Obzorja, d.d., Maribor,

skupina A in C,
6. Contal, d.o.o., Slovenj Gradec,

skupina A,

7. DZS trgovina, PC Maribor, skupina
A, C, D,

se prizna sposobnost.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.

1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna Bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Število prisp. ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni razpis s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998, Ob-884.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-5282

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
kont. oseba Danilo Kekec, Gosposvetska
1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-434,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za

popravila in vzdrževanje:
a) vodovodni in kovinski material,
b) potrošni tehnični material,
c) splošni potrošni material,
d) potrošni tekstilni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudnikom:
1. Tehnocon, d.o.o., Slovenske Ko-

njice, skupina C,
2. Astra tehnična trgovina, d.d., PE

Celje, skupina C
se prizna sposobnost.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.

1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna Bolni-
šnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.

Število prisp. ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-

ni razpis s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998, Ob-883.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 006-05/98 Ob-5283

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 Logatec, Tržaška c. 15, Loga-
tec, kont. oseba Ivan Povalej, dipl. ek., tel.
061/741-270, faks 061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: obnova lo-
kalne ceste Židovnik–Veharše – II. faza

3. Orientacijska vrednost: 29,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: september 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
reference, razmerje cene/kvaliteta.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 10. uri na naslovu Občina Loga-
tec, Tržaška c. 15, Logatec.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 20,557.671 SIT, najvišja cena:
26,981.223 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998; Ob- 3124.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 26. 7. 1998.

Občina Logatec

Št. 64-02-1501/98 Ob-5284

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 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova, kont.
oseba Jože Brezovec, tel. 061/641-458.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca za opravljanje prevozov učen-
cev osnovnih šol na območju občine za
šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: šolsko leto 1998/99,
začetek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6.
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisu in v
razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 12. uri v prostorih občinske upra-
ve na Dobrovi.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 126 SIT/km, najvišja cena: 231 SIT/km.

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. 46 z dne 19. 6. 1998;
Ob-3783.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Ob-5285

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Radlje ob Dravi, kont. oseba
Viktor Karat, Mariborska c. 7, Radlje ob
Dravi, tel. 0602/71-401, faks
0602/71-211, soba št. 318/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
lokalni cesti Vuhred–Vuhred elektrarna
I. faza Vuhred–Šoštar od profila 0 do
profila 40 odvodnjavanje, zgornji ustroj
in proti prašna zaščita.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 8. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prevladujoči vpliv pri izbiri je po-
nudbena cena, ostala merila pa so izenače-
na pri vseh ponudnikih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 9,879.131,70 SIT, najvišja cena:
12,993.450 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3466.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 386-98 Ob-5286
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 Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobra-
ževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
kont. oseba Verena Vesel.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno obrtniš-
ka-instalacijska dela pri izgradnji prizid-
ka k športni dvorani Krim.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: 1. 8. 1998, zaključek: 15. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
kvaliteta, roki, garancija, kadrovska zased-
ba.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolna ponudba, točkovanje po
merilih razpisnih pogojev. Zbrano najvišje
število točk.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 7.
1998 v prostorih Oddelka za predšolsko

vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5, Ljubljana.

Prispelo je 5 ponudb, najnižja cena:
44,615.088 SIT, najvišja cena:
51,617.371 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. 42-43 z dne 5. 6.
1998, Ob-3342.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-5287
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: Salezijanski inšpektorat, kont. oseba To-
ne Lipar, Rakovniška 6, Ljubljana, tel.
061/127-30-28, faks 061/127-13-42.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova gradu Ra-
kovnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in/ali zaključek oktober
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Salezijanski
inšpektorat, Rakovniška 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 39,811.539 SIT, najvišja cena:
42,740.319 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 5. 6.
1998; Ob-3135.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Salezijanski inšpektorat

Ob-5288
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
Ljubljana, kont. oseba Tomaž Hribar, dipl.
inž., tel. 061/178-54-22, faks 214-584,
e-mail Tomaz.Hribar@mf-rf.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

opreme za potrebe Ministrstva za finance:
– osebni računalniki,
– tiskalniki (matrični in laserski),
– strežniki,
– notesniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: največ do 45 dni po pod-
pisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 5.
1998 ob 10.30 na naslovu: Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, sejna soba v I. nad-
stropju.

Število prispelih ponudb: 20. Vse po-
nudbe so bile formalno popolne.

Opredelitev cen po točkah, specificira-
nih  v razpisni dokumentaciji:

IV.A.I. najnižja cena: 7,925.400 SIT; naj-
višja cena: 13,975.720 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.A.I.: izpolnjevanje
vseh tehničnih zahtev, najkrajši dobavi rok,
kakovostni nadzorni sistem, ugodna cena;

Najugodnejši ponudnik: družba Iskra Ra-
čunalniki d.o.o., Ljubljana; ponudbena ce-
na: 8,331.645 SIT; cena dodatne opreme,
zahtevane v razpisni dokumentaciji pod to
točko: 1,459,500 SIT; pogodbena vred-
nost: 9,791,145 SIT.

IV.A.II. najnižja cena: 56,407.500 SIT,
najvišja cena: 78,435.000 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.A.II.: izpolnjevanje
vseh tehničnih zahtev, veliko dodatnega
softwarja za nadzor, konfiguriranje in uprav-
ljanje sistema, kvaliteten IBM monitor, ugod-
na ponudba cene opcijske ponudbe; naju-
godnejši ponudnik: družba ITS Intertrade
d.d., Ljubljana; ponudbena cena:
61,006.837,50 SIT; cena dodatne opre-
me, zahtevane po razpisni dokumentaciji
pod to točko: 1,348.500 SIT; pogodbena
cena: 62,355.337,50 SIT.

IV.A.III. najnižja cena: 9,371,801 SIT;
najvišja cena: 12,483.867 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.A.III.: izpolnjevanje
vseh tehničnih zahtev, ugodna cena, kratek
dobavni rok; Najugodnejši ponudnik: druž-
ba ITS Intertrade d.d., Ljubljana; ponudbe-
na cena: 9,371.801,25 SIT; cena dodatne
opreme, zahtevane po razpisni dokumenta-
ciji pod to točko: 407,025 SIT; pogodbena
cena: 9,778.826,25 SIT.

IV.B.I. najnižja cena: 5,559.600 SIT; naj-
višja cena: 7,980.840 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.B.I.: dodatne mož-
nosti servisiranja, vključevanja oddaljena ad-
ministracija, nadzorni software, ki omogoča
enostavno integracijo v sisteme upravljanja,
ugodna cena; najugodnejši ponudnik: druž-
ba Hermes Plus, d.d., Ljubljana; ponudbe-
na cena: 6,095.644 SIT; pogodbena cena
6,095.644 SIT.

IV.C.I. najnižja cena: 16,521.766 SIT;
najvišja cena: 21,439.582 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.C.I.: izpolnjevanje
vseh tehničnih zahtev, ugodna cena, naj-
krajši dobavni rok; najugodnejši ponudnik:
družba Risk, d.o.o., Ljubljana. Ponudbena
cena: 18,413.170 SIT; cena dodatne opre-
me, zahtevane po razpisni dokumentaciji
pod to točko: 443.750 SIT; pogodbena ce-
na: 18,856.920 SIT.
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IV.C.II. najnižja cena: 6,301.071 SIT;
najvišja cena: 8,528,606 SIT.

Odločujoča merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe za točko IV.C.II.: izpolnjevanje
vseh tehničnih zahtev, ugodna cena; naju-
godnejši ponudnik: družba ITS Intertrade,
d.d., Ljubljana; ponudbena cena:
6,301.071 SIT; cena dodatne opreme, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji pod to toč-
ko: 160.090 SIT; pogodbena vrednost:
6,461.161 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29/98 z dne 10. 4.
1998; Ob-1619.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ministrstvo za finance

Št. 1573 Ob-5289
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, kon-
taktna oseba Franc Mahne, Kolodvorska c.
9, Koper, tel. 066/200-520, faks
066/200-105.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja novih na-
ročnikov in investicijsko vzdrževanje na
obstoječem telekomunikacijskem
omrežju PE Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek del: avgust 1998, predviden
zaključek del: avgust 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper, sejna dvorana.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998;
Ob-2784.

8. Ponudniki, ki jim je bila priznana spo-
sobnost:

– TELEG, Jože Zakrajšek, s.p., Betajno-
va 25, Vrhnika

– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana

– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljublja-
na

– TELES, d.o.o., Koseze 14, Ilirska Bi-
strica

– TEGRAD, d.d., Kamniška 41, Ljublja-
na

– MENSEL, d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana

– TELMONT, d.o.o., Ulica 5. maja 13,
Koper.

Telekom Slovenija, d.d., PE Koper

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-5104
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje pro-

gramskega paketa inkat na izpostavah
in glavnem uradu Geodetske uprave Re-
publike Slovenije, vzdrževanje skupne
baze opisnih podatkov zemljiškega kata-
stra ter priprava podatkov uporabnikom.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
14,360.975 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek januar 1998 in zaključek 24. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: obstaja dolgoročna pogodba iz
leta 1995, na podlagi katere je dodeljeno
javno naročilo.

Ob-5106
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje aplika-

tivnih programskih paketov in svetova-
nje pri uporabi teh programskih pake-
tov na izpostavah in glavnem uradu Geo-
detske uprave Republike Slovenije ter
dopolnitev aplikativnih programskih pa-
ketov.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
43,075.167 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: obstaja dolgoročna pogodba iz
leta 1995, na podlagi katere je dodeljeno
javno naročilo.

Ob-5107

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava DKN za ob-

močje IOGU Lendava ob državni meji.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

11,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 6. 1998 in zaključek 22. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ekskluzivni izvajalec z večletnimi
izkušnjami za izvedbo del ob državni meji.

Ob-5108
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje, sveto-

vanje, dopolnitev PP GEKAT.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

11,284.580 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 4. 1998 in zaključek 24. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: določila pogodbe št.
90316-39/97-1 z dne 23. 7. 1997.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 3/98 Ob-5175

Na podlagi četrtega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Štef-
ka Lavrič, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks
061/123-22-05, soba št. C 142.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za biokemij-

ski laboratorij:
a) avtomatski DNA sekvenator,
– subv. s strani MZT v okviru paketa

VIII pod zap. št. 109.0.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

13,246.358 SIT.
4. Dobavni rok: 6 tednov po podpisu po-

godb.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

V skladu s 4. točko 55. člena in s
56. členom zakona o javnih naročilih je bilo
naročilo oddano brez javnega razpisa.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 249/98 Ob-5242
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Pesnica, kont. oseba Samo
Kunst, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri
Mariboru, tel. 653-733, faks 653-202.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja na sekun-
darnem vodovodnem omrežju v sistemu
Slatenik–Drankovec z rezervoarjem Sla-
tenik V= 50 m3 vezan na obstoječe pre-
črpalno postajo Slatenik.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: rok plačila, možnost kreditiranja,
ponudbena cena in dosedanje izkušnje na
tovrstnih delih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Pesnica, kont. oseba Sa-
mo Kunst, Pesnica pri Mariboru 39/a, Pe-
snica pri Mariboru.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 40,160.951,59 SIT, najvišja cena:
52,341.242,41 SIT.

Občina Pesnica

Ob-5243
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. oseba Severin Katarinčič, Kotnikova
19a, Ljubljana, tel. 173-47-02, faks
1316-018, soba št. 13/II. nad., e-mail Se-
verin.katarincic@urszp.sigov.si.

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

Navedba vsebine:
1. dobava in montaža sistema pristop-

ne kontrole z videonadzorom in sistem za
registracijo delovnega časa (operativni pro-
stori kontrole letenja) na letališču Brnik z
implementacijo v obstoječi sistem varnost-
no nadzorne službe v Ljubljani,

2. dobava in montaža sistema pristop-
ne kontrole z videonadzorom in sistem za

registracijo delovnega časa (operativni pro-
stori kontrole letenja) na letališču Portorož z
implementacijo v obstoječi sistem varnost-
no nadzorne službe v Ljubljani,

3. dobava in montaža sistema pristop-
ne kontrole z videonadzorom in sistem za
registracijo delovnega časa (operativni pro-
stori kontrole letenja) na letališču Maribor z
implementacijo v obstoječi sistem varnost-
no nadzorne službe v Ljubljani.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
– pod 1: 9,837.159 SIT,
– pod 2: 2,923.808 SIT,
– pod 3: 3,606.863 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek

10. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 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: v skladu s tretjo točko 55. člena
ZJN se naročilo odda brez javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana.

Uprava RS za zračno plovbo

Ob-5244
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana, kont. oseba Jožef Po-
gačnik, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
188-83-55, faks 188-83-67.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: projekt iz interven-

cij za učinkovito rabo energije: projekt
Energetsko svetovanje za občane.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
51,200.000 SIT.

4. Dobavni rok: 11 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudnik, kot soavtor doseda-
njega razvoja projekta, je ustrezni izvajalec,
ki je sposoben izvesti projekt Energetsko
svetovanje za občane za obdobje 1998/99
v zahtevani kakovosti (reference strokovnja-
kov) in začrtanem obsegu.

Ponudba za izvajanje del projekta v ob-
dobju 1998/99 vsebinsko in cenovno ustre-
za zahtevanim merilom. Na podlagi,
stroškovne analize ponudbe je ugotovljeno,
da so elementi porabe optimirani in zato
sprejemljivi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana.

Število pris. ponudb: 1, najnižja cena:
51,200.000 SIT, najvišja cena:
51,200.000 SIT.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Št. 466-1649/98 Ob-5317
Naročnik Mestna občina Ljubljana, Mest-

na uprava, Oddelek za urbanizem in okolje,
Zavod za varstvo okolja, Poljanska c. 28,
Ljubljana, na podlagi določil 55. člena, tč.
3. prvega odstavka v povezavi z določili 3.
odstavka istega člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/98)

objavlja
odločitev o oddaji javnega naročila

izvajalcu z neposredno pogodbo
1. Naročnik in njegov sedež: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila je storitev:

“izvajanje imisijskega monitoringa na lo-
kaciji Vnajnarje in spremljanje količine
usedlin in kakovosti padavin na štirih
merilnih mestih, izdelava mesečnih in
letnih poročil imisijskega monitoringa in
vodenja baze podatkov”.

3. Izvajalec je Elektroinštitut Milan Vid-
mar, Hajdrihova 2, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: 31. maj 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Izvajalec je izvajal dela po osnovni po-

godbi od l. 1993 dalje in je edini izvajalec,
ki lahko nalogo konča z ustrezno kvaliteto in
kontinuiteto, saj ima bazo podatkov za vse
termoelektrarne, ima ustrezno merilno opre-
mo, vzpostavljen časovni niz imisijskih meri-
tev na lokaciji Vanjnarje in ima ustrezne ka-
dre za izvajanje monitoringa v skladu s pred-
pisi.

Izvajalec ima pooblastila s strani Mini-
strstva za okolje in prostor RS in Ministrstva
za gospodarske dejavnosti RS za opravlja-
nje dejavnosti na področju ekologije, ter ga
naročnik šteje za edinega usposobljenega
izvajalca, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in ustreznimi strokovnimi kadri.

Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi

Ob-5211
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-
nji hrane za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98)
in 8. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98)

javni razpis
za financiranje prestrukturiranja zadrug

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila za subvencioniranje vlaganj za
obnovo objektov in obnovo in nakup na-
prav za skladiščenje, predelavo, dodela-
vo in trženje kmetijskih pridelkov na po-
dročju pridelave mleka, mesa, sadja,
grozdja, žit, vrtnin, krompirja, oljnic in pre-
delave lesa.
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2. Višina sredstev za te namene je dolo-
čena z uredbo o uvedbi finančnih interven-
cij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pro-
izvodnji hrane za leto 1998 in znaša
205,000.000 SIT (proračunska postavka
7708 - financiranje prestrukuriranja zadrug).

Sredstva se bodo dodelila le za navede-
na vlaganja, izvedena v letu 1997 in v letu
1998 vse do dneva vložitve zahtevka za
dodelitev subvencije, torej le za zaključene
investicije.

3. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencije po tem razpi-

su so kmetijske in gozdarske zadruge ter
zadružna podjetja (to so podjetja, ki so v
večinski lasti kmetijskih in gozdarskih za-
drug), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Pogoji za dodelitev sredstev so:
– da je bila naložba začeta po 1. 1. 1997

in je zaključena ter je opravljena kolavdacija
do vložitve zahtevka za dodelitev subvencij
po tem razpisu,

– da gre za pridelavo, dodelavo ali trže-
nje kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov
iz lastne pridelave v celoti ali pretežno iz
Republike Slovenije in

– ki za isto investicijo subvencije Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no še niso prejeli,

– da ima zadruga v skladu z zakonom o
zadrugah opravljeno revizijo.

Merila za izbiro:
– vloga izkazuje čim večjo rentabilnost,
– vlagatelj je imel čimvečji delež lastnih

sredstev za izvedbo naložbe,
– izkazana je čimvečja ekonomičnost

proizvodnje.
Upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje

za pridobitev subvencije, pridobijo 20%
vrednosti vlaganj. V primeru, da je vlog za
dodelitev subvencij, ki izpolnjujejo kriterije
za dodelitev subvencij več ali manj, se ta
odstotek zmanjša ali poveča.

4. Razpisna dokumentacija je vlagate-
ljem na voljo od dneva objave javnega razpi-
sa do 30. 9. 1998 vsak delavnik med 8. in
12. uro pri Nadi Počervina, v sobi št. 643
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58 (tel.
061/178-91-09).

5. Rok za predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, do
30. 9. 1998 do 12. ure. Vloge, ki bodo
dospele na naslov ministrstva po tem roku,
bodo zavržene kot prepozne.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 5. 10. 1998 ob 9. uri na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
na, Dunajska 56, 58.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni v roku 45 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 23/98 Ob-5266
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-

nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96 in 11/98), Sporazuma o znanstve-
nem in tehnološkem sodelovanju med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike
Bosne in Hercegovine, objavljen v Ur. l. RS,
št. 4/96 Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana in Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, kot
koordinator in sofinancer projektov pomoči
BiH, objavljata

javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega

izpopolnjevanja državljanov Bosne
in Hercegovine v Republiki Sloveniji

v letih 1998 in 1999
1. Predmet razpisa je financiranje trime-

sečnega bivanja (nastanitev in prehrana) po-
diplomcev iz BiH v slovenskih znanstve-
no-raziskovalnih ustanovah v letih 1998 in
1999.

2. Pogoji za prijavo so:
– vpisan podiplomski študij,
– priporočilo mentorja in fakultete,
– vabilo slovenske ustanove.
3. Prijava na razpis mora vsebovati:
– potrdilo o podiplomskem študiju,
– priporočilo mentorja,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenski instituciji in njiho-

vo vabilo,
– temo podiplomskega izpopolnjevanja.
4. Vse druge pogoje določa partner iz

BiH in so navedeni v njihovi razpisni doku-
mentaciji, ki jo je mogoče dobiti na enem
od naslednjih naslovov: Ministrstvo za zuna-
nje zadeve BiH, Musala 2, Sarajevo, ali Fe-
deralno ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Obala Maka Dizdara,
Sarajevo ali Hotel Ero, Mostar, ali Mini-
strstvo za znanost in kulturo, Banja Luka.

5. Prijave z oznako “Ne odpiraj, prijava
na razpis v okviru znanstvenega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo ter Bosno in
Hercegovino v letih 1998-1999”, morajo
na enega od zgornjih naslovov prispeti do
15. 9. 1998.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT (od če-
sar 3,6 MIO SIT MEOR in 2,4 MZT).

7. Kandidate za podiplomsko izpopolnje-
vanje v Sloveniji bo izbral skupni sloven-
sko-bosanski odbor do oktobra 1998, ko je
predviden rok za začetek podiplomskega
izpopolnjevanja.

8. Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, tel. 13-111-07, Slavi Krušič
in na Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-35-56, Tomaž Matjašec.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-5207
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
Programa porabe sredstev odškodnine za-
radi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč od hitre ceste, ki ga je sprejel Svet

Občine Ajdovščine, dne 9. 7. 1998 in 33.
člena statuta Občine Ajdovščina (Glasilo št.
4/95), Občina Ajdovščina objavlja naslednji

javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila

pridobljena iz sredstev odškodnine
zaradi spremembe namembnosti

kmetijskih zemljišč ob gradnji hitre
ceste, za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto
1998

I. Na javni razpis se lahko prijavijo obča-
ni Občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo vsaj
dva od naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,

– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna

in evropsko primerljiva,
– kmetija ima zagotovljena tudi lastna

sredstva za izvedbo investicije,
– kmetija usposablja opuščena in zaraš-

čena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo do-

deljevala za naslednje namene:
A) za vzpodbujanje razvoja kmetijstva

(agromelioracija kmetijskih zemljišč) v letu
1998 in

B) za kreditiranje investicij v objekte za
kmetijsko proizvodnjo, mehanizacijo ter in-
vesticij za dopolnilne dejavnosti kmetijstva v
letu 1998.

III. Ime in sedež uporabnika: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

IV. Predmet javnega razpisa z navedbo
okvirne višine sredstev, osnovnih pogojev
in meril, po katerih se izberejo prejemniki
sredstev po tem javnem razpisu:

A) Dodelitev sredstev za vzpodbujanje
razvoja kmetijstva (agromelioracija kmetij-
skih zemljišč) v obliki subvencij v skupni
višini 40 mio SIT za leto 1998, za naslednje
namene:

1. agromelioracije vinogradnjiških povr-
šin (in matičnjakov),

2. agromelioracije sadovnjakov,
3. agromelioracije travniških površin,
4. agromelioracije pašnikov – tudi oskr-

ba z vodo na pašnikih,
5. druge agromelioracije (vrtnarstvo),
6. nakup kmetijskih zemljišč,
7. ostali projekti posebnega pomena.
Pogoji in merila za kandidiranje na jav-

nem razpisu po posameznih panogah:
1. Vinogradništvo:
– skupna površina vinogradov na kmeti-

jo 0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,3 ha,
– najmanjše število cepljenk 4000 kom/ha

bruto površine,
– priporočen sortiment za Vipavsko Do-

lino.
Višina subvencije: 250.000 SIT/ha.
2. Sadjarstvo:
– skupna površina nasadov na kmetijo

– (breskev, jablana, hruška = 0,6 ha),
– (ostalo = 0,2 do 0,3 ha),

– minimalna lenta obnova – 0,3 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih

tehnoloških priporočilih.
Višina subvencije: 300.000 SIT/ha.
3. Travništvo, pašništvo:
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– živinoreja je na kmetiji glavna dejav-
nost,

– minimalna površina agromelioracije
letno:

– travniki 1 ha,
– pašniki 2 ha,

– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,

– izdelan mora biti popis potrebnih agro-
melioracijskih del,

– zagotovljeno mora biti koriščenje ure-
jenih površin.

Višina subvencije:
– travniki 125.000 SIT/ha,
– pašniki 150.000 SIT/ha.
4. Vrtnarstvo:
– minimalna površina novega rastlinjaka

300 m2,
– minimalna površina namakalnega siste-

ma ca. 3000 m2 površine,
– izdelan mora biti program pridelave in

trženja.
Višina subvencije je 25% od nabavne

vrednosti opreme.
5. Nakup kmetijskih zemljišč
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetij-

ska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje

od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziro-
ma povečanje obdelovalnega kosa istega
lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko pridelavo, oziroma se na kuplje-
nem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.

Višina subvencije je 30% od kupnine ozi-
roma do maksimalno 500.000 SIT/ha.

6. Govedoreja – novogradnje hlevov za
povečanje kapacitet

– dolina minimalno 10, gorski predel mi-
nimalno 5 stojišč za krave,

– dolina minimalno 40, gorski predel mi-
nimalno 15 stojišč za pitance.

Višina subvencije za posamezno stojišče
za krave je 50.000 SIT in 30.000 SIT za
posamezno stojišče za pitance.

Investitorji vložijo zahtevek za sredstva in
jih dobijo po naslednjem ključu:

– 50% ob zaključku III. gradbene faze,
– 50% ob napolnitvi hleva.
Subvencija pripada novograditeljem, ki

so pridobili gradbeno dovoljenje v letih
1996, 1997 ali 1998.

Vloga za posamezno subvencijo se vla-
ga na posebnem obrazcu, ki se dobi na
Kmetijsko svetovalni službi, Goriška 23b,
Ajdovščina. Vlogi mora biti priloženo:

– mapna kopija,
– zemljiškoknjižni izpisek ali v primeru

najema, najemna pogodba,
– zapisnik komisije o ogledu,
– overjena kupna pogodba v primeru na-

kupa kmetijskih zemljišč,
– računi za material za sadovnjake in vi-

nograde,
– ustrezna potrjena gradbena dokumen-

tacija.
Subvencije po vseh zgoraj naštetih pa-

nogah se izplačajo po izvedenih delih, na
podlagi zapisnika o izvedenih delih.

B) Kreditiranje investicij v objekte za
kmetijsko proizvodnjo, mehanizacijo ter in-
vesticij v dopolnilne dejavnosti kmetijstva v
letu 1998, v višini 190 mio SIT, za nasled-
nje namene:

1. za povečanje pridelave mleka in me-
sa na kmetijah,

2. za posodabljanje strojnega parka na
kmetijah,

3. za dopolnilne dejavnosti na kmetijah z
namenom tržne proizvodnje.

Merila za kandidiranje na javnem razpisu
po posameznih namenih:

1. Investicije v povečanje pridelave mle-
ka in mesa na kmetijah:

– novogradnje in adaptacije hlevov krave
– nad 15 stojišč za krave + mlado govedo,

– novogradnje in adaptacije hlevov pi-
tanci – nad 60 pitancev,

– oprema hlevov in dvorišča (linije mol-
že, spravila sena, mehanizacija),

– novogradnje prašičerejskih objektov
kombinirano z minimalno 10 plemenskih
svinj in vzrejo mladišev,

– novogradnja drugih živinorejskih objek-
tov minimalnega obsega, ki zagotavlja mož-
nost zaposlitve iz dejavnosti za katero je
podan zahtevek,

– nabava osnovne črede v živinoreji.
2. Investicije v posodabljanje strojnega

parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s

štirikolesnim pogonom,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,

travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehaniza-

cije,
– nabava opreme in strojnih linij za pre-

delavo kmetijskih pridelkov na domu.
3. Investicije v dopolnilne dejavnosti na

kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in poveča-

nje zmogljivosti stacionarnega in izletniške-
ga turizma na kmetijah,

– investicije v posodabljanje in novograd-
nje kleti, in objektov povezanih s prodajo in
promocijo vin,

– investicije v skladiščne in hladilniške
kapacitete za skladiščenje sadja in zelenja-
ve,

– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.

Pogoji za kandidiranje:
Obrestna mera za najete kredite je

T + 0%.
Interesenti lahko pridobijo kredit v višini

največ do 50% vrednosti investicije.
Maksimalna možna višina kredita na po-

sameznega vlagatelja 10 mio SIT.
Doba vračila do višine kredita 1,5 mio

SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT
do 5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je
doba vračanja 10 let.

Jamstvo za vračilo je zavarovanje oziro-
ma hipoteka, do višine 1 mio SIT je mož-
nost zavarovanja s poroki (v skladu s pogoji
banke).

Enoletni moratorij odplačevanja, ki velja
za kredite od višine 3 mio SIT naprej in z
dobo odplačevanja od 5 let naprej.

Vloga za posamezno subvencijo se vla-
ga na posebnem obrazcu, ki se dobi na
Kmetijsko svetovalni službi, Goriška 23b,
Ajdovščina. Vlogi mora biti priloženo:

– zemljiškoknjižni izpisek ali v primeru
najema, najemna pogodba,

– poslovni načrt investicije s finančno
konstrukcijo (tč. 1 in 3),

– finančna konstrukcija z dokazilom o
upravičenosti investicije (tč. 2),

– ustrezna potrjena gradbena dokumen-
tacija (tč. 1 in 3),

– predračun oziroma račun (tč. 2).
V. Določitev obdobja, v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva:  marec
1999.

VI. Rok, v katerem morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev po tem razpi-
su in opremljenost ovitka

Vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Aj-
dovščina osebno ali priporočeno po pošti
najkasneje do 15. 10. 1998, v zapečate-
nem ovitku, na katerem mora pisati: Ne
odpiraj – Vloga za vzpodbujanje razvoja
kmetijstva z označbo panoge, oziroma Ne
odpiraj – Vloga za kreditiranje investicij v
kmetijstvo z označbo namena.

VII. Datum odpiranja vlog
Vloge bo strokovna komisija odpirala dne
19. 10. 1998 na sedežu Občine Ajdovš-
čina.

VIII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do 15. 11. 1998.

IX. V primeru, da je interesentov, ki iz-
polnjujejo pogoje več, kot je na razpolago
sredstev, se sredstva v deležu zmanjšajo
posameznim prosilcem.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina ali na sedežu kmetijsko sveto-
valne službe, Goriška 23b, Ajdovščina, ki
bo tudi nudila vse informacije in pomoč v
zvezi z razpisno dokumentacijo in sestavo
vlog, na tel. št. 61-151, vsak dan od 7.
do 9. ure.

Občina Ajdovščina

Št. 414-06-003/98 Ob-5212
Na podlagi 4. člena odloka o pokopa-

liškem redu za pokopališča v Občini Šent-
jernej (Ur. l. RS, št. 61/95), 7. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Šentjernej (Ur. l. RS, št. 20/96) in 3. člena
odloka o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno službo za pokopališko dejavnost ter
urejanje pokopališč v Občini Šentjernej (Ur.
l. RS, št. 64/96) ter 9. člena odloka o nači-
nu in pogojih izvajanja javne gospodarske
službe, urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
15/98), objavlja Občina Šentjernej

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pokopaliških storitev
1. Koncesija se podeljuje za dejavnost

urejanja pokopališč in za opravljanje poko-
paliških storitev na naslednjih pokopališčih:
Šentjernej, Šmarje, Orehovica, Gradišče in
Groblje.

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki ob-
sega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov
in opustitev pokopališč, zajema pa pred-
vsem naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdževalna dela na objektih in

napravah in
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– urejanje okolice v neposredni bližini
pokopališča.

Pokopališke storitve se izvajajo na poko-
pališču in so predvsem naslednje:

– zagotovitev uporabe mrliške vežice (na
pokopališčih, kjer je zgrajena),

– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
Za vsako posamezno pokopališče se

koncesija podeli le enemu koncesionarju,
koncedent pa zanjo zagotovalja monopol.

2. Koncesionar lahko opravlja tudi dru-
ge tržne dejavnosti, ki so po naravi združlji-
ve s koncesijo.

3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
določi ponudnik v ponudni in je odvisna od
razvojnega programa, ki ga predlaga. Doba
za prevzem koncesije ne more biti daljša od
7 let.

Koncesionar plačuje koncedentu 3% od
prihodkov ustvarjenih s pogrebno dejav-
nostjo.

4. Koncesionarju za urejanje pokopališč
in pokopaliških storitev se podeli javno
pooblastilo.

5. Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje minimalne teh-
nične kadrovske in druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje predpi-
sane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje raz-
pisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo
pred sklenitvijo ustrezne koncesijske po-
godbe, če bodo izbrani,

– da podajo zagotovila, da bodo zagoto-
vili ustrezno število delavcev , usposoblje-
nih za izvajanje prevzetih del,

– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,

– da predložijo poslovni načrt z odprto
kalkulacijo cen in predlaganim standardom
kakovosti in obsegom storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša.

6. Koncesionarja izbere Občinski svet
Občine Šentjernej na predlog komisije za
razpis in oddajo del, ki so sofinacirana iz
občinskega proračuna, ki je imenovana s
strani župana Občine Šentjernej.

Po končanem postopku pripravi komisi-
ja za razpis in oddajo del predlog za izbor
koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu
svetu, ta pa odloča s sklepom na podlagi
katerega občinska uprava izda upravno od-
ločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene kon-
cesijsko pogodbo župan občine.

7. Kontaktna oseba za morebitna poja-
snila in dodatne informacije je inž. Milan
Jakše, tel. 068/373 13 14, vsako sredo
od 8. do 10. ure.

8. Rok za prijave je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

9. Prijave na javni razpis je potrebno po-
slati v zaprti ovojnici na naslov Občina Šent-
jernej, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej, s
pripisom: ¨Ne odpiraj¨ - prijava za koncesi-
jo za opravljanje pokopališke dejavnosti. O

izbiri bodo ponudniki obveščeni peti dan po
prvi seji Občinskega sveta Občine Šentjer-
nej, na kateri bo obravnavana izbira razpisa
oziroma ponudnika.

Občina Šentjernej

Ob-5327

Javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Gozd Bled, Kmetijsko goz-
darska zadruga, z.o.o., Prešernova 11,
Bled.

2. Predmet razpisa:
A) izbira izvajalca za izvajanje gradbenih

in obrtniških del pri preureditvi obstoječega
gostinskega prostora v gostinski prostor za
žganjeteko in bife na Bledu, Prešernova 11,

B) izbira izvajalca za izvajanje gradbenih
in obrtniških del pri preureditvi obstoječega
prostora mesnice v Zgornjih Gorjah 7A.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popis del in razpisne pogoje
lahko ponudnik dobi na upravi zadruge Za
žago 1 A, Bled.

Cena dokumentacije pod A je 5.000 SIT.
Cena dokumentacije pod B je 5.000 SIT.
Natančnejše informacije o razpisni do-

kumentaciji dobijo ponudniki pri Skumavcu,
ali po tel. 064/748-05-12. Po predhod-
nem dogovoru je možen ogled prostorov.

4. Naziv objekta:
A) preureditev poslovnih prostorov –

žganjeteka in bife,
B) preureditev poslovnih prostorov – me-

snica, Zg. Gorje.
5. Orientacijska vrednost:
pod A) 2,600.000 SIT,
pod B) 1,900.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del: takoj po pod-

pisu pogodbe in predaji objekta izvajalcu.
Predvideni rok dokončanja del: v

30 dneh.
7. Vsebina ponudbe:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– finančno stanje ponudnika (BON 2),
– fiksnost cen,
– ponudbena cena (predračun po po-

stavkah),
– delež stroškov podizvajalcev in njihov

seznam,
– datum, do katerega ponudba velja,
– terminski plan izvedbe,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih pri plačilu nudi po-

nudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe za poja-

snila.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena (ki ni nujno najnižja)

in fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– reference na področju tovrstnih del,
– kvaliteta in garancija na izvršena dela,
– terminski plan izvedbe.
9. Pisne ponudbe morajo prispeti na na-

slov naročnika v zaprti kuverti z oznako:
“Javni razpis – preureditev prostorov – pred-
met razpisa: A ali B”, na naslov: Gozd Bled,
kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Za ža-

go 1a, drugi delovnik po preteku štirinajst
dni po objavi v Uradnem listu RS, do 13.
ure.

10. Odpiranje prispelih ponudb bo pol
ure po roku zbiranja ponudb, v prostorih
KGZ Gozd Bled, Za žago 1a.

Predstavniki ponudnika, ki bodo pri od-
piranju prisotni, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Gozd Bled,
Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

Ob-5340

Javni razpis
za zbiranje ponudb za investicijski

projekt “Novogradnja termoenergetske
enote in rekonstrukcija obstoječih

porabnikov termoenergije”
1. Naročnik: Lesonit, Lesnokemična in-

dustrija, d.d., v stečaju, Nikole Tesle 11,
Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije, inženiring, dobava in mon-
taža ter zagon nove termoenergetske enote
in rekonstruiranih obstoječih porabnikov ter-
moenergije.

3. Ponudbe morajo obsegati:
– točen naziv firme in registracijo,
– idejno zasnovo termoenergetske enote,
– diagram energijskih pretokov,
– izbiro opreme,
– ceno s specifikacijo stroškov investicije,
– specifikacijo stroškov obratovanja (de-

lo, materialni stroški),
– plan financiranja,
– terminski plan izvajanja del,
– referenčne objekte ponudnikov,
– garancije.
Ponudbe naj upoštevajo princip izgrad-

nje “na ključ”.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– rok izvedbe.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo ponudniki dvig-

nejo na sedežu investitorja ali jo naročijo po
pošti.

6. Predložitev ponudbe
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov investitorja v zaprtih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj – prijava na razpis”, v roku dveh
mesecev od datuma objave. Na ovitku mora
biti točen naslov ponudnika. Odpiranje po-
nudb bo javno. O datumu odpiranja ponudb
bodo ponudniki naknadno pismeno obveš-
čeni.

7. Izbira najugodnejšega ponudnika
Naročnik bo na podlagi meril za izbiro

najugodnejšega ponudnika sprejel sklep o
izbiri najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb in o tem obvestil vse ponudnike.

Neustrezno dostavljenih ali nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izvrši izbire najugodnejšega ponudnika po
tem razpisu.

9. Vse morebitne dodatne informacije za
naročnika posreduje Bratož Egon, dipl. inž.,
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ali Šircelj Jože, dipl. inž., vsak delovnik do
15. ure, na tel. 067/41-241.

Lesonit, d.d., v stečaju
Ilirska Bistrica

stečajni upravitelj

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-64
Na podlagi določil zakona o lastninskem

preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načrtov lastninskega preoblikovanja
GTC Kope, p.o., Slovenj Gradec, Glavni trg
41, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z od-
ločbo št. LP 01407/1998-KJ z dne 16. 7.
1998.

Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: GTC Kope, p.o.
Sedež podjetja: Slovenj Gradec, Glav-

ni trg 41.
Matična številka: 5279097.
Dejavnost podjetja: 060609.
1. Nominalna vrednost družbenega ka-

pitala znaša 104,842.000 SIT, za kar se
izda 104.842 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.

2. Izbrana je naslednja kombinacija na-
činov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo po 29. členu – v višini 60%
družbenega kapitala,

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala,

– prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad – v višini 10% družbenega kapi-
tala,

– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo – v višini 20% družbenega
kapitala.

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.

GTC Kope, p.o., Slovenj Gradec

Št. 011/90 La-65
Gradbeni finalist - Finalni podi, d.o.o.,

Smetanova 75, Maribor, podaljšuje rok
za javni poziv upravičencem (zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja) za sodelovanje pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja zaradi vpisa in vpla-
čila potrdil iz 25.a člena. Rok se podaljša
do vključno 1. 8. 1998.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevni-
ku Večer, dne 1. 10. 1997 in v Uradnem
listu RS, dne 10. 10. 1997.

Informacije: zainteresirani dobijo vse in-
formacije pri direktorju Šoba Ivanu na tel.
št. 062/221-058 ali 212-381 oziroma
osebno na sedežu podjetja.

Gradbeni finalist – Finalni podi, d.o.o.,
Maribor

Št. 376/2/98 La-66

Gradbeno podjetje Gradnje Kranj,
p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj ponavlja jav-
ni poziv za vpis in vplačilo delnic.

Ponovno pozivamo vse upravičence, da
v roku 15 dni po objavi tega javnega poziva
v časopisu Delo, vpišejo in vplačajo delnice
interne razdelitve in notranjega odkupa z
lastniškimi certifikati in potrdili na manj iz-
plačane plače.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo, dne 28. 5.
1998 in v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
5. 6. 1998.

Gradbeno podjetje Gradnje Kranj, p.o.

La-67

Skladno s predpisi o lastninskem
preoblikovanju podjetij in na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z od-
ločbo št. LP 01525/1997 gv Proizvod-
no trgovsko in svetovalno podjetje,
OPTE Ptuj, p.o., Žabjak 1, Ptuj ponovno
javno poziva upravičence notranjega od-
kupa, da v roku 8 dni od objave javnega
poziva v dnevniku Večer vplačajo delnice
z denarnimi vplačili na poseben privatiza-
cijski podračun 52400-698-20283 z na-
vedbo plačilo kupnine za delnice v notra-
njem odkupu in tako postanejo udeležen-
ci notranjega odkupa.

Podjetje bo za notranji odkup namenilo
40% družbenega kapitala.

Dodatne informacije v zvezi s pogoji vpi-
sa in plačila lahko upravičenci dobijo v do-
poldanskem času pri Lancoš Dejanu na se-
dežu podjetja.

OPTE Ptuj, p.o.

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 450 Ob-5101

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic

Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke.

Prodajalec: Mesnina Klavniško-predelo-
valna zadruga, z.b.o., Otiški vrh 168, 2373
Šentjanž pri Dravogradu.

Predmet prodaje: 55 rednih delnic Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
16.350 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponud-
bo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec

Št. 906/98 Ob-5176

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic

Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Finea Hodling, d.o.o., Po-

družnica Maribor, Vita Kraigherja 10, Mari-
bor.

Predmet prodaje:
– 1000 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 32.378 SIT za delnico,
– 105 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 32.378 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 21. 8. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Št. 906/98 Ob-5177

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic

Banke Celje, d.d.
Prodajalec: A Fining, d.o.o., Prešernova

1a, 3320 Velenje.
Predmet prodaje:
– 4.396 prednostnih delnic Banke Ce-

lje, d.d., na ime po ceni 23.000 SIT za
delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 23. 8. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d.
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-5102
Družbeniki družbe Actual I.T., d.o.o., Ko-

per so dne 16. 7. 1998 sprejeli

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
z obstoječih 16,000.000 SIT na

3,000.000 SIT. Osnovni vložki družbenikov
se zmanjšajo v dosedanjem razmerju njiho-
vih poslovnih deležev v osnovnem kapitalu
družbe.

Skladno s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah družba Actual I.T. d.o.o.,
Koper poziva vse upnike, da se v roku ene-
ga leta od dneva te objave v Uradnem listu
RS, zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglaša-
jo oziroma ne soglašajo z zmanjšanjem os-
novnega kapitala družbe.

Actual, I.T. d.o.o., Koper

Ob-5164
Na podlagi določila 454. člena zakona o

gospodarskih družbah ABC Pomurka Euro-
product Puconci, d.o.o., Puconci 10, Pu-
conci, vpisana v reg. vl. št. 1/02148/00
Okrožnega sodišča v Murski Soboti objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od dosedanjih 147,819.139,96 SIT na

125,251.332,33 SIT in poziva vse upnike,
da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo,
da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

ABC Pomurska Europroduct Puconci,
d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 576/98 Ob-5344
Gradis Teo, d.d., Ljubljana, Šmartinska

134a, Ljubljana, objavlja popravek objave
sklica 2. seje skupščine objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998,
Ob-5003, št. 549/98.

Pravilen predlog sklepa k 3. točki dnev-
nega reda glasi:

Na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta skupščina potrjuje pokri-
vanje izgube za leto 1997 v višini
266,764.045,75 SIT in iz preteklih let v
višini 158,153.636,10 SIT v breme reva-
lorizacije osnovnega kapitala družbe.

Gradis Teo, d.d., Ljubljana

Ob-5182
Na podlagi 32. člena statuta in v skladu

z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje začasna uprava

1. skupščino
delniške družbe Delamaris, d.d., Izola,

ki bo v Izoli, v prostorih Delamaris d.d.,
Tovarniška 13, dne 31. 8. 1998 s pričet-

kom ob 14. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega
skupščine in verifikacijsko komisijo.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
revidirano poslovno poročilo družbe za leto
1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1994 ter razporeditev
dobička za poslovna leta 1993, 1995,
1996 in 1997.

Predlog sklepa:
4.1. na predlog začasne uprave in ob

pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep o pokrivanju izgube
iz leta 1994 v revaloriziranem znesku
89,962.984,76 SIT v breme nerazporeje-
nega dobička

4.2. na predlog začasne uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep, da se dobiček iz
leta 1993, 1995 in 1996 v revaloriziranem
znesku 273,179.272,30 SIT ter dobiček iz
leta 1997 v višini 3,569.050,82 SIT ne raz-
deli in ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo imenuje Reset, d.o.o., Obala
130 Lucija-Portorož.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Skupščina je sklenila, da se v skladu z
določili 23. člena statuta družbe za člane
nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev izvolijo:

1. Glavič Loredano
2. Jereb Dušan

Skupščina se seznani, da je bil za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
izvoljen:

3. Zalovič Mijo.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini neto 20.000 SIT
za člane, neto 25.000 SIT za predsednika
nadzornega sveta s tem, da se revalorizira z
rastjo drobnoprodajnih cen.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pooblastilo mora jasno identificirati
pooblaščenca in pooblastitelja ter biti pod-
pisano s strani pooblastitelja.

Glasovalne pravice posameznih oznak
delnic so opredeljene in skladne s statutom
delniške družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-

no pravico lahko uresničijo: delničarji, v korist
katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine
delnice delniške družbe Delamaris, d.d., vknji-
žene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri
družbi, neposredno njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na
skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi, tako da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, bo
na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe, v informativni pisarni, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS, do 31. 8. 1998
od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti razumno obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v isti dvorani ob 14.30. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na višino zastopanega kapitala, z upošteva-
njem zakonskega minimuma.

Delamaris, d.d.
začasna uprava

direktor

Ob-5183
Uprava družbe Viški center inženiring,

Družba za inženiring in storitve, d.d., Tržaš-
ka c. 132, Ljubljana, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Viški center inženiring, d.d.,

Ljubljana
Uprava sklicuje sejo skupščine na sede-

žu družbe v Ljubljani, Tržaška 132, II. nad-
stropje, dne 24. avgusta 1998, z začetkom
ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednik skupščine, pre-
števalec glasov in verifikator ter potrdi no-
tarja.

3. Sprejem poročila o poslovanju druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997.

4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za

leto 1997 se razporedi v nerazporejeni do-
biček.
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5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic.

Pozivamo delničarje ali njihove pooblaš-
čence, da najavijo svojo udeležbo na skupš-
čini najkasneje 3 dni pred zasedanjem v
pisni obliki.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici pred začetkom
skupščine, da bodo podpisali seznam ude-
ležencev.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje pripombe, spre-
membe in dopolnitve predlogov pisno spo-
ročijo in s tem omogočijo, da bo uprava o
njih sprejela svoje stališče ter predloge pri-
pravila do zasedanja skupščine.

Viški center inženiring, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-5184
Na podlagi točke 7.3 statuta delniške

družbe Hot, hoteli-turizem, d.d., Postojna in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Hot, hoteli-turizem,

d.d., Postojna,
ki bo v ponedeljek, 31. avgusta 1998,

na sedežu družbe Jamska cesta 28 v Po-
stojni, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsedujočega skupščine se izvoli Stane
Valič. Za preštevalca glasov se izvolita Mat-
jaž Logar in Drago Čehovin.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1997 v predloženem bese-
dilu, z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep
o pokrivanju ugotovljene izgube za leto
1997 v višini 126,375.000 SIT iz sredstev
rezerv.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za leto 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
se imenuje Podboršek, Revizijska družba,
k.d., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupčine se lahko udeležijo delničarji, nji-

hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega 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 jo pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine 1 uro pred za-
četkom zasedanja. V sprejemni pisarni bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Hot, hoteli-turizem, d.d., Postojna
generalni direktor

Ob-5185
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe STT Strojegradnje Trbovlje, Voden-
ska c. 49, Trbovlje, uprava družbe sklicuje

9. redno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje

Trbovlje,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 1998 ob

13. uri, na sedežu družbe v Trbovljah, Vo-
denska cesta 49.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo verifi-

kacijske komisije.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta
in revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom.

4. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička za leto 1997.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto

1998.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov družbe za leto 1998 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se za štiriletno mandatno obdobje ime-
nujejo predlagani člani.

7. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave se v

skladu z zakonom ustanovi sklad lastnih del-
nic.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 17. 8. 1998
dalje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 13.30 in na
istem mestu.

Pooblaščenci delničarjev so dolžni do
začetka zasedanja skupščine predložiti
pooblastilo.

STT Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava družbe

Št. 110/5038 Ob-5186
Uprava Iskre Tele, d.d., Ljubljana, Sav-

ska c. 3, sklicuje na podlagi zakona o gos-
podarskih družbah in statuta družbe

3. skupščino
Iskre Tele, d.d., Ljubljana, Savska c. 3,

ki bo v ponedeljek, 31. 8. 1998 ob 13.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Savska
cesta 3, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: imenuje se preštevalki
glasov: Brigita Mencin in Bernarda Dobrajc.

Za notranja uprava imenuje Marinko Ru-
žič-Tratnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe za leto 1998
z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1997 z
revizijskim poročilom.

3. Obravnava in sprejem razporeditve
dobička družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1997 v višini 6,683.000 SIT ostane neraz-
porejen.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje zaključne-
ga računa za leto 1998 se imenuje revizij-
ska hiša LM Verits, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj
najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, ter
deponirajo pooblastila, če niso shranjena
na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v spre-
jemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne lističe,
ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se nova seja skupščine z istim
dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti
uri in na istem kraju (drugi sklic), kjer se
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veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov in gradiv ter dru-
ge informacije so delničarjem na vpogled v
tajništvu Iskre Tele, Ljubljana, Savska c. 3,
vsak dan od 8. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obraz-
ložitvijo pošljejo priporočeno po pošti v
7 dneh po objavi sklica, na naslov družbe.

Iskra Tela, d.d.
uprava

Ob-5187
Na podlagi določila 7.3. točke statuta

delniške družbe TEOL, Kemična industrija,
d.d., Ljubljana, sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe TEOL, Kemična

industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 28. 8. 1998 ob 13. uri, v

veliki sejni dvorani v I. nadstropju Mestne
občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska
ulica 1.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine, in sicer predsednik skupšči-
ne, notar in preštevalec glasov po predlogu
uprave.

2. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1997 in 1998.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998 se imenuje
revizijsko hišo KPMG, Slovenija, d.o.o.; ista
revizijska hiša se odobri tudi kot revizor let-
nega poročila za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1997 na podlagi mne-
nja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1997.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je po-
trebno deponirati v kadrovski službi družbe
na Tovarniški 48, vsaj tri dni pred sejo
skupščine družbe. Prosimo, da vsak delni-
čar ali njegov pooblaščenec prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki,
to je vključno do 25. 8. 1998.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo
ob prihodu na skupščino pred vstopom v
sejno dvorano, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 13. uri, tako da bo omogočen točen
pričetek skupščine.

Popolno gradivo za 2. sejo skupščine
družbe in prijavnice za 2. skupščino družbe
so delničarjem na voljo in vpogled v kadrov-
ski službi družbe v Ljubljani, Tovarniška 48,
in sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine, od 11. do 13. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine

upravi družbe ter ji tako omogočijo pravoča-
sno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
11. 9. 1998 ob isti uri. Seja bo sklepčna za
odločanje ne glede na višino zastopanega
kapitala.

TEOL, Kemična industrija, d.d.
uprava družbe

Ob-5188
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Tr-
bovlje, sklicuje uprava

2. skupščino delničarjev
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,

Trbovlje,
ki bo dne 8. 9. 1998 ob 12. uri, v jedilni-

ci družbe, Savinjska cesta 31, Trbovlje, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predsednik skupščine in dva

preštevalca glasov,
– imenuje se notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1997 z mne-
njem revizorske hiše in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo družbe Tovarna pohištva Tr-
bovlje, d.d., za leto 1997, z mnenjem revi-
zorske hiše Contura, d.o.o., Ljubljana in
mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o razporeditvi dobička
za leto 1997 v predlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje predlagano revi-
zijsko družbo.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi Klirinško depotne druž-
be na dan 31. 8. 1998. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno upravi družbe vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo pri predstavniku družbe na me-
stu, kjer bo potekala seja ter s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več

kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob napo-
vedani uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic
skupščine ob 13. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.
uprava

Št. 26/1001-98 Ob-5189
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales,

Mednarodno podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, zastopanje in

konsignacije, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 22,

ki bo v ponedeljek, 31. 8. 1998 ob
10. uri, v veliki sejni dvorani – pritličje Po-
slovnega centra Slovenijales, Ljubljana, Du-
najska cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov: potrdi se tričlansko ve-
rifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov ter imenuje notarja po
predlogu.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997 z mnenjem revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 s pozitivnim mnenjem revizorja na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

3.
a) Odpoklic člana nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: odpokliče se doseda-

njega člana nadzornega sveta družbe po
predlogu.

b) Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: izvoli se novega člana
nadzornega sveta družbe po predlogu.

Mandat novoizvoljenemu članu nadzor-
nega sveta družbe poteče z iztekom dose-
danjega mandata članov nadzornega sveta
družbe.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Med-

narodno podjetje Slovenijales, d.d., Ljublja-
na, za leto 1998 se imenuje KPMG Sloveni-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1. in 2. sta podala uprava
in nadzorni svet družbe, predloge sklepov
pod zap. št. 3.a, 3.b in 4. pa je podal nad-
zorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sede-
žu družbe Ljubljana, Dunajska 22, v tajniš-
tvu sektorja za kadrovsko organizacijske in
splošne zadeve, soba št. 310/III, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skupš-
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čine registrirani pri Klirinško depotni družbi,
to je 24. 8. 1998 in ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pi-
sno najavijo družbi svojo udeležbo na skupš-
čini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 28. 8. 1998.
Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi ude-
ležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali za-
konitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine. Udeleženci se ob pri-
hodu na skupščino izkažejo z osebno izkaz-
nico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom na seznamu udeležencev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
jem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 31. 8. 1998 ob 11. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,

zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana

generalni direktor

Št. 6523 Ob-5190
Nadzorni svet in uprava skladno s statu-

tom družbe in zakonom o gospodarskih
družbah sklicujeta

4. skupščino
Tegrad, d.d.,

ki bo 27. 8. 1998 ob 14. uri, v sejni sobi
delniške družbe Tegrad, Kamniška 41, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Poročilo preštevalcev glasov in ugo-

tovitev sklepčnosti.
3. Sprejem dnevnega reda 4. skupščine.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1997.
5. Sprejem predloga izplačila dividend.
6. Sprejem predloga nadzornega sveta

o imenovanju revizijske hiše.
7. Sprememba nagrade za nadzorni svet

do izteka mandata.
8. Sprememba statuta glede nadzorne-

ga sveta.
9. Sprememba v članstvu nadzornega

sveta in nagrade za nadzorni svet.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k točki 1: izvolijo se delovna

telesa skupščine in ugotovi se prisotnost
notarja.

2. Sklep k točki 2: sprejme se poročilo
preštevalcev glasov in ugotovi se sklepč-
nost seje.

3. Sklep k točki 3: sprejme se predlaga-
ni dnevni red 4. skupščine.

4. Sklep k točki 4: sprejme se letno po-
ročilo za leto 1997.

5. Sklep k točki 5: sprejme se predlaga-
no izplačilo dividend.

6. Sklep k točki 6: sprejme se predlaga-
na revizijska hiša.

7. Sklep k točki 7: sprejme se predlaga-
na sprememba.

8. Sklep k točki 8: sprejme se predlaga-
na sprememba.

9. Sklep k točki 9: sprejme se predlaga-
na sprememba.

Pogoji udeležbe
Pisne predloge s predlaganimi sklepi lah-

ko pošljete od 27. 7. 1998 do 3. 8. 1998
na sedež družbe.

Na skupščini lahko nastopate osebno ali
preko svojih pooblaščencev ali zastopnikov.
Pooblastila morajo biti v skladu z zakonom
o prevzemih (Ur. l. RS, št. 67/97). Delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki do-
kazujejo svojo istovetnost z osebnimi doku-
menti.

Delničarji morajo vse prodaje, ki so bile
izvršene, registrirati v delniški knjigi na se-
dežu družbe najkasneje do vključno 18. 8.
1998. Po tem datumu se prekine trgovanje
z delnicami. Registracija v delniški knjigi je
možna vsak četrtek od 12. do 14. ure, na
sedežu družbe. Delnice, ki niso vpisane v
delniški knjigi, se ne bodo upoštevale pri
glasovanju. Vsi delničarji oziroma pooblaš-
čenci ali zastopniki morajo najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini pisno najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, v splošnem
sektorju Tegrad, d.d., ali pisno na sedež
družbe Tegrad, d.d.

Glasovalne lističe, ki veljajo kot pristop-
nice, dvignejo delničarji na dan skupščine
od 11. do 12. ure. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo njena naslednja seja v istih
prostorih z istim dnevnim redom istega dne
uro kasneje.

Gradiva
Predlogi sklepov k vsaki točki dnevnega

reda in gradivo je na vpogled na sedežu
družbe od 28. 7. 1998 dalje, vsak delovni
dan od 8. do 9. ure, pri splošno-kadrovski
direktorici Nuši Dolgan.

Tegrad, d.d., Ljubljana
uprava

nadzorni svet

Št. 47/98 Ob-5191
Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-

cuje direktorica

3. skupščino
družbe Varnost Celje, družbe za

varovanje premoženja, d.d., Celje,
ki bo v torek, 1. septembra 1998, s

pričetkom ob 13. uri, na sedežu družbe na
Miklošičevi 1 v Celju, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva pre-
števalca glasov in potrdi se predlagani no-
tar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1997 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997, skupaj z mne-
njem revizijske družbe in mnenjem nadzor-
nega sveta v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 se

razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih
let.

4. Sprememba statuta v poglavju dejav-
nosti družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta o razširitvi dejav-
nosti.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Varnost Celje, d.d., Miklošičeva 1, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 14. uri, na istem kraju. Skupšči-
na bo sklepčna, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Varnost Celje, d.d.
direktorica

Št. 81 Ob-5192
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 35., 36. in 37. člena
statuta delniške družbe Sintal Fiva, fizično
varovanje, d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Sintal Five, d.d.

2. redno skupščino
Sintal Fiva, d.d.,

v ponedeljek, 31. 8. 1998 ob 14. uri, v
predavalnici Sintal Five, Zaloška 149, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine, predlagana prešte-
valca glasov in predlagani notar.

2. Letno poročilo Sintal Five, d.d. (po-
slovno poročilo in računovodsko poročilo z
računovodskimi izkazi) za leto 1997.

Predlog sklepa:
2.1. Prejme se letno poročilo Sintal Fi-

va, d.d., Ljubljana, z revidiranimi računo-
vodskimi izkazi za leto 1997 po predlogu.

2.2. Sprejme se delitev čistega dobička
za leto 1997 po predlogu.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta v podani obliki.
4. Poslovni načrt Sintal Fiva, d.d., za le-

to 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt družbe za leto 1998 po predlogu.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Five, d.d., Ljubljana,
za leto 1998, se imenuje družba KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Five, d.d., njihovi poob-
laščenci in zastopniki.
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Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu. Poobla-
stilo v pisni obliki je potrebno predložiti druž-
bi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Fiva, d.d., Zaloška
149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 15. uri, na istem kraju.

Sintal Fiva, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-5193
Na podlagi 33. člena statuta družbe Al-

ples, industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cuje uprava družbe

3. redno skupščino delniške družbe
Alples, industrija pohištva, d.d.,

Železniki, Češnjica 54, Železniki,
ki bo dne 18. 9. 1998 ob 13. uri v sejni

sobi poslovne stavbe družbe na Češnjici
48, v Železnikih:

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
Izvolijo se delovni organi skupščine in

ugotovi prisotnost vabljene notarke.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju družbe v letu 1997
skupaj z revizorjevim poročilom.

3. Uporaba in razdelitev dobička
Predlog sklepa: dobiček za leto 1997

ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto

1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1998 se imenuje MT & Družbeniki, re-
vizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

5. Odpoklic in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: odpokliče se predlaga-
nega člana nadzornega sveta.

Izvoli se novega predlaganega člana v
nadzorni svet.

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
7 dni po objavi tega sklica na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začet-
ka skupščine predložiti pisna pooblastila.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na razpolago na sedežu družbe Češ-
njica 54, Železniki, vse delovnike, od 17.
8. 1998 do 11. 9. 1998, in sicer med 10.
in 12. uro.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če

skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje ob 13.30 istega dne
v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Alples, d.d., Železniki
uprava

Ob-5194
Na podlagi 39. člena statuta družbe Is-

kra SEM, Elementi za elektroniko, d.d.,
Ljubljana, in skladno z določili zakona  o
gospodarskih družbah, sklicuje Uprava
družbe Iskra SEM, Elementi za elektroniko,
d.d., Ljubljana,

2. redno letno skupščino
družbe Iskre SEM, Elementi za

elektroniko, d.d., Cesta dveh cesarjev
403, Ljubljana,

ki bo v torek 8. 9. 1998 ob 15. uri na
sedežu družbe Cesta dveh cesarjev 403,
Ljubljana, ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve o poslovanju za leto 1997 skupaj z revi-
diranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo za leto 1997 skupaj z revidiranim zak-
ljučnim računom, pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizorja.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta se sprejmejo naslednje spremem-
be in dopolnitve statuta družbe:

V 40. členu se v prvem odstavku črtajo
besede “v Uradnem listu in v dnevnem ča-
sopisju ter s pisnimi vabili vsem delničar-
jem, v katerem se navedejo dnevni red ter
kraj in čas seje”, ter se nadomestijo z bese-
dami “v časopisu Delo”.

Prvi odstavek 40. člena sedaj glasi:
“Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v časopisu Delo”.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 1998
imenuje družbo Constantia MT & D, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 27.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lovnik od 8. 8. 1998 dalje od 11. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dano
na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci se izkažejo z osebnim dokumen-

tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je 8. 9. 1998 ob 16. uri v istih
prostorih. Skupščina delničarjev bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Iskra SEM, Elementi
za elektroniko, d.d.,

uprava

Št. 916/98 Ob-5195
Sklicujem

3. sejo
skupščine Pohištva Brežice,

proizvodnje in prodaje pohištva, d.d.,
ki bo dne 3. 9. 1998 ob 12. uri na

sedežu družbe na Aškrčevi 7, v Brežicah.
Uprava družbe predlaga naslednji dnev-

ni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in izvoli predsedujočega skupš-
čine, zapisnikarja ter dva preštevalca gla-
sov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem revidiranega letnega poroči-

la za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano letno poročilo za leto 1997 na pred-
log uprave in mnenja nadzornega sveta.

4. Uporaba dobička iz leta 1994, 1995,
1996 in 1997.

Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobi-
ček iz leta 1994 v višini 9,368.038 SIT se
skupaj z revalorizacijskim popravkom po sta-
nju 31. 12. 1997 razporedi v rezerve. Ne-
razporejeni čisti dobiček iz leta 1995, 1996
in 1997 v skupni višini 9,226.679 SIT oste-
ne nerazporejen.

5. Imenovanje direktorja IP TP Intarzija,
d.o.o.

Predlog sklepa: za direktorja IP TP Intar-
zija, d.o.o., se imenuje Jože Škofljanec, in-
ženir strojništva, ki je že doslej opravljal to
funkcijo. Imenovan je za dobo 4 let.

6. Obravnava in sprejem spremembe Ak-
ta o ustanovitvi IP TP Intarzija, d.o.o.

Predlogi sklepov:
1. Sprejme se uskladitev dejavnosti druž-

be določene v 4. členu akta o ustanovitvi
družbe z uredbo o uvedbi in uporabi klasifi-
kacije dejavnosti, in sicer:

Dejavnost:
19.20 Proizvodnja usnjene galanterije,

sedlarskih in usnjenih izdelkov,
20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega in

slojastega lesa, ivernih, standardnih in dru-
gih plošč,

20.30 Stavbno mizarstvo,
20.40 Proizvodnja lesene embalaže,
20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-

me in protja,
21.25 Proizvodnja drugih izdelkov in pa-

pirja in kartona
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25.22 Proizvodnja embalaže in plastič-
nih mas,

25.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo,

25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas,

28.61 Proizvodnja rezilnega orodja,
36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne

in prodajne prostore, razen sedežnega,
36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,

razen sedežnega,
36.14 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
45.44 Soboslikarska in steklarska dela,
51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrst-

nih izdelkov,
51.24 Trgovina na debelo s kožami, us-

njem,
51.41 Trgovina na debelo s tekstilom,
51.42 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo,
51.43 Trgovina na debelo z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
51.44 Trgovina na debelo s farmacevt-

skimi izdelki,
51.47 Trgovina na debelo z drugimi iz-

delki široke porabe,
51.52 Trgovina na debelo s kovinami in

rudami,
51.53 Trgovina na debelo z lesom, grad-

benim materialom in sanitarno opremo,
51.55 Trgovina na debelo s kemičnimi

proizvodi,
51.56 Trgovina na debelo z drugimi pol-

izdelki,
51.57 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki,
51.64 Trgovina na debelo s pisarniškimi

stroji in računalniško opremo,
51.65 Trgovina na debelo z drugimi stroji

in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo,

51.70 Druga trgovina na debelo,
52.44 Trgovina na drobno s pohištvom,

svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
52.45 Trgovina na drobno z električni-

mi, gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
52.484 Trgovina na drobno s kurivom,
52.487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo,
52.50 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom,
52.61 Trgovina na drobno po pošti,
52.71 Popravilo obutve in drugih usnje-

nih izdelkov,
52.74 Druga popravila, d.n.,
55.51 Storitve menz,
55.52 Priprava in dostava hrane,
60.24 Cestni tovorni promet,
63.11 Prekladanje,
63.12 Skladiščenje,
74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varo-

vanje,
74.70 Čiščenje stavb,
74.832 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje,
85.325 Dejavnost invalidskih podjetij,
93.05 Druge storitvene dejavnosti.
2. Sprejme se spremenjeni in dopolnje-

ni akt o ustanovitvi družbe.
7. Obravnava in sprejem spremembe

statuta družbe Pohištvo Brežice, d.d.
Predlogi sklepov:
1. Sprejme se dopolnitev dejavnosti

družbe, določene v 3. poglavju statuta Po-
hištva Brežice, d.d., z naslednjo vsebino:

60.23 Drug kopenski potniški promet.
2. Sprejme se spremenjeni in dopolnje-

ni predlog statuta Pohištva Brežice, d.d.
8. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe za leto 1998 se na predlog nadzor-
nega sveta imenuje revizijska družba EPIS,
d.o.o. iz Celja.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 30. 6. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 24 ur pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pro-
stor, kjer bo skupščina potekala, z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v Splošno
kadrovskem sektorju, in sicer od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnil-
ne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, nastopi enourni odmor, po poteku ka-
terega se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Pohištvo Brežice, d.d.,
uprava

Ob-5196
Na podlagi točke 7.3. statuta Kmetijsko

gospodarstvo Rakičan, d.d., Rakičan, Len-
davska 5, Murska Sobota, začasna uprava
družbe sklicuje

1. skupščino delniške družbe
Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d.,

ki bo dne 11. 9. 1998 ob 11. uri v
prostorih Srednje kmetijske šole Rakičan.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: izvoli se predsed-
nik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar Andrej Roškar, za
sestavo notarskega zapisnika.

3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprej-
me informacijo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet daje pozitivno mnenje
in predlaga skupščini, da sprejme letno po-

ročilo za poslovno leto 1997, skupno z revi-
zijskim mnenjem za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se letno poročilo za poslovno leto 1997.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička oziroma o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izguba družbe, v
revalorizirani vrednosti na dan 31. 12.
1997, znaša za leto 1993 228,784.580
SIT, dobiček družbe v revalorizirani vredno-
sti znaša za leto 1994 16,655.427,89 SIT,
za leto 1995 128,445.132,11 SIT, za leto
1996 121,733.334,73 SIT, oziroma sku-
paj dobiček v revalorizirani vrednosti od leta
1994 do 1997 266,833.895 SIT. Dobiček
za leto 1997 znaša 62,431.535 SIT. Reva-
lorizirana izguba v višini 228,784.580 SIT
se pokrije v breme rezerv. Revalorizirani do-
biček od leta 1994 do 1997 v višini
329,265.429,73 SIT ostane nerazporejen.

6. Spremembe statuta.
Predlog začasne uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo in potrdijo se spremembe
statuta po predlogu začasne uprave in nad-
zornega sveta.

7. Volitve članov nadzornega sveta, ki
so predstavniki delničarjev in seznanitev
skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlagane člane
nadzornega sveta kot predstavnike delni-
čarjev in potrjuje seznanitev z imenovanjem
članov nadzornega sveta kot predstavnikov
delavcev.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1998 in
1999 se imenuje revizorsko družbo Audit iz
Murske Sobote.

9. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in nad-
zornega sveta: nagrade članov nadzornega
sveta v obliki sejnine znašajo:

– za predsednika 40.000 SIT neto,
– za člane 30.000 SIT neto.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 7. 9. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.
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Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Rakičanu, Lendavska 5.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo začasni upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevne-
mu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne in v istih prostorih. Skup-
ščina bo v tem primeru odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt

eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
KG Rakičan, d.d.

Začasna uprava – direktor

Ob-5198
Na podlagi statuta družbe SET, d.d. in

283. člena zakona o gospodarskih družbah
sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino
družbe SET, d.d.,

ki bo dne 31. 8. 1998 ob 11. uri na
sedežu družbe (atelje) na Vevški cesti 52.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organa skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevanje glasov ter potrdi no-
tar.

2. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se informacije
začasne uprave o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

3. Seznanitev z rezultati poslovanja druž-
be za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log poročila o poslovanju za leta 1993,
1994, 1995 in 1996 ter razporeditev do-
bička za ta leta.

4. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1997 in seznanitev z mnenjem revizorja
in začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997 in razpore-
ditev dobička za leto 1997.

5. Predlog za spremembo statuta druž-
be SET, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
spremembe statuta družbe SET, d.d.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
razrešitvi začasnega nadzornega sveta in iz-
voli novi nadzorni svet.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja

družbe SET, d.d., za leto 1998 se imenuje
predlagana revizorska družba.

Skupščine se udeležijo delničarji oseb-
no ali po svojih pooblaščencih oziroma za-
konitih zastopnikih.

Delničarje naprošamo, da svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo družbi,

najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak dan od 8. do 12. ure do
zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja z istim dnevnim
redom eno uro kasneje.

SET, d.d.,
začasna uprava

Št. 34/98 Ob-5198

Uprava družbe skladno z 18. členom sta-
tuta delniške družbe sklicuje

5. redno skupščino
družbe Gostol Gocom, d.d.

Seja skupščine bo na sedežu družbe v
Novi Gorici, Prvomajska 37, v prostorih
menze dne 3. 9. 1998 s pričetkom ob
15.30. Skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo le tisti delničarji oziroma njih
pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno potr-
dijo pri Rijavec Ingrid, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi in sprejme se let-

no poročilo za leto 1997 kot izhaja iz pisne-
ga predloga.

2. Vprašanje in pobude delničarjev.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na

vpogled na sedežu družbe pri Rijavec In-
grid, in sicer od objave sklica skupščine do
2. 9. 1998 med 14. in 15. uro.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost se ponovno zasedanje skupščine do-
loči na dan 3. 9. 1998 ob 16. uri.

Gostol Gocom, d.d.,
predsednik uprave

Ob-5199
Delniška družba Kompas Holidays turi-

stično podjetje, d.d., Slovenska cesta 36,
Ljubljana, sklicuje

redno skupščino družbe,

ki bo 7. 9. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi
družbe na sedežu družbe.

Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in imenovanje notarja na skupščini,

2. točka – zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1997,

3. točka – razdelitev ugotovljenega do-
bička,

4. točka – poslovna politika in poslovni
načrt za leto 1998,

5. točka – sejnine članom nadzornega
sveta,

6. točka – imenovanje revizorja za leto
1998,

7. točka – pobude in predlogi delničar-
jev.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifika-
cijske komisije ter predstavi notarja, ki bo
prisoten na skupščini delničarjev.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se izvedeni zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1997.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni do-
biček družbe se razporedi za pokrivanje iz-
gub družbe iz preteklega obdobja.

K 4. točki dnevnega reda poda uprava
družbe smernice poslovne politike in gospo-
darskega razvoja družbe in se nato predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in potr-
di se predlagani načrt razvoja družbe in smer-
nice poslovne usmeritve družbe za leto 1998.

K 5. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: članom nad-
zornega sveta družbe se od decembra
1997 dalje odobri izplačevanje zneska sej-
nin, in sicer predsedniku nadzornega sveta
50.000 SIT in članom nadzornega sveta
40.000 SIT mesečno.

K 6. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: na predlog
nadzornega sveta se za pooblaščenega re-
vizorja za leto 1998 imenuje revizijska hiša
Abeceda, d.o.o., Ptuj.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
14. 9. 1998 ob isti uri v istih prostorih. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, do 24. 8. 1998
dalje vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Drugi predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki posredovani upravi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Evidentiranje prisotnosti na skupščini se
prične ob 12. uri in zaključi ob 12.55.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaš-
čenci ali zastopniki. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Kompas Holidays
uprava družbe

Št. 56/98 Ob-5200
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

3. zasedanje
skupščine delniške družbe Elektron,

Gorenje Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v petek 11. 9. 1998 ob 16. uri, na

sedežu družbe, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine:
– predhodna ugotovitev sklepčnosti,
– izvolitev predsednika skupščine in do-

ločitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in se določi notar.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju

za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta ter potrdi kritje izgube.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je

delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Skopicah 46, v prostorih uprave, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure, v času od 31. 8.
1998 do 8. 9. 1998.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
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Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d.,
uprava

Ob-5201

Uprava in nadzorni svet delniške družbe
Varnost Kranj, Kranjska varnostna družba,
d.d., Bleiweisova 4, Kranj, sklicujeta na
podlagi 7.3. točke statuta

tretjo skupščino delniške družbe,

ki bo 4. 9. 1998, ob 10. uri v prostorih
Varnost Kranj, Bleiweisova c. 4, Kranj, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: uprava otvori
skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
a) izvolitev teles skupščine,
b) izvolitev 2 preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina sprejme predlog za izvolitev in
imenovanje organov skupščine.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja družbe za
leto 1998 Podboršek, Revizijska družba,
k.d., Dunajska 22, Ljubljana.

4. Spremembe višine nagrade članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predloženi pred-
log spremembe višine nagrade članom nad-
zornega sveta.

5. Letno poročilo uprave za leto 1997
ter razporeditev dobička z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1997. Čisti dobiček za poslovnega
leta 1997 se razporedi na nerazporejeni
čisti dobiček istega leta. Del nerazporeje-
nega dobička iz leta 1996 v višini
16,802.806,77 SIT se nameni za pokriva-
nje izgube iz leta 1993.

6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme dopolnitev 3. toč-
ke statuta.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov in besedilom predloga spre-
memb statuta, je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe Varnost Kranj, d.d.,
Bleiweisova 4, Kranj, v tajništvu predsedni-
ka uprave, vsak delovnik od 8. do 15. ure.

Skupščina je sklicana za 4. 9. 1998 ob
10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, ob 10.30 ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Skupščina se lahko udeležijo vsi delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastilo mora biti pismeno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaš-
čenca, število glasov, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja; za pravne osebe pa po-
leg podatkov o pooblaščencu še firmo, se-
dež, število glasov, kraj in datum ter podpis
in žig pooblastitelja. Delničarji, ki se osebno
udeležijo skupščine morajo predložiti vabi-
lo, na katerem je napisano število delnic ter
osebni dokument.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo pisno na skupš-
čini najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Varnost Kranj, d.d.,
predsednik uprave

predsednik nadzornega sveta

Št. 23 Ob-5202
Uprava družbe LES trgovina in storitve,

d.d., Rogozniška 4, Ptuj, vabi delničarje na

3. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v sredo, 2. septembra 1998 ob 9.
uri na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška
ter predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti skupščine, seji pri-
sostvuje notar Andrej Šoemen.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.

3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
4. Obravnava se računovodski izkaz in

revizijsko poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se računovod-

ski izkaz in revizijsko poročilo za leto 1997
v izvirni obliki.

5. Imenuje se revizor za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se revizor na

predlog uprave.
6. Obravnava se poročilo o izvajanju sa-

nacijskega programa.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

izvajanju sanacijskega programa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave pa do pričetka zasedanja skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine predlagajo dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predlo-
ge sklepov. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki. Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno oddati tri dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro po
ugotovitvi nesklepčnosti v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

LES, trgovina in storitve, d.d., Ptuj
predsednik uprave

Št. 16/98 Ob-5203
Na podlagi določil statuta družbe Inte-

gral promet, turizem in delavnice Črnomelj,
d.d., sklicuje uprava

4. sejo skupščine
družbe Integral promet, turizem in

delavnice Črnomelj, d.d.,
ki bo v nedeljo, 30. 8. 1998 ob 9. uri,

na sedežu družbe v Črnomelju, Belokranj-
ska c. 22.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, zapisnikarja in dveh preštevalcev gla-
sov.

Predlog sklepa uprave: skupščina potrdi
predsednika in imenuje zapisnikarja ter pre-
števalca glasov.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za leto 1997.

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo revizorjev o poslovanju za leto 1997.

3. Spremembe in dopolnitve statuta In-
tegral, d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta Integral,
d.d.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

Pozivamo delničarje, da v sedmih dneh
od prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne in dopolnitvene predloge pi-
sno sporočijo upravi družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.

V drugem sklicu je skupščina sklepčna,
ne glede na število prisotnih delnic.

Integral, d.d., Črnomelj
uprava

Ob-5204
Na podlagi 21. člena statuta Slovenice,

d.d., Ljubljana, uprava družbe, sklicuje

9. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 4. 9. 1998 ob 9. uri v 5. nadstrop-
ju poslovne stavbe Kompas Hertz
Rent-a-car, Celovška 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine in 3 člansko varifikacij-
sko komisijo.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-
ljen dnevni red po predlogu sklicatelja.

3. Obravnava in sprejem. Poročila o po-
slovanju družbe Slovenice, d.d., Ljubljana,
v letu 1997 ter poročila revizijske družbe
Revidis, o reviziji računovodskih izkazov in
poročila pooblaščenega aktuarja o pregle-
du zavarovalnotehničnih rezervacij.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo uprave za leto 1997 ter za-
ključni račun z revizijskim poročilom za leto
1997 ter pročilo pooblaščenega aktuarja o
pregledu zavarovalnotehničnih rezervacij,
po predlogu predlagatelja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
izvajalca revidiranja računovodskih izkazov
družbe za leto 1998 revizijsko družbo po
predlogu predlagatelja.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče
člana nadzornega sveta in izvoli novega čla-
na nadzornega sveta po predlogu predlaga-
telja.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba 223,
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, v sedmih dneh od objave sklica
zasedanja skupščine. Predlogi morajo biti
pismeni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zaseda-
nja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti dužbi pooblastilo v pismeni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščine ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
skic) istega dne ob 10. uri, na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 215 Ob-5205
Na podlagi B točke  – sedmega poglavja

statuta delniške družbe Perutnina Ptuj, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah, sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Perutnina Ptuj, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 31. avgusta 1998, v
Viteški dvorani v Ptujskem gradu, Na gradu
1, Ptuj, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgić in
verifikacijska komisija v sestavi Kristina Pe-
tek – predsednica in Tadeja Kavčevič ter
Brigita Selinšek, kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen.

2. Sprejem poročila verifikacijske komi-
sije o sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo veri-
fikacijske komisije o sklepčnosti skupščine.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Pe-
rutnina Ptuj, d.d., za leto 1997 in neodvisno
revizijsko mnenje za skupino podjetij Perut-
nina.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997 in
nerazporejnega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa 4.1:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se sprejme sklep, da
se čisti dobiček za leto 1997 v višini
578.883,000 SIT razporedi kot sledi:

– 208,468.700 SIT se nameni za izpla-
čilo dividend, s tem da znaša dividenda
50 SIT bruto na delnico. Dividenda se izpla-
ča lastnikom delnic, ki so na dan izvedbe
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in
bo izplačana v roku 60 dni od dneva zase-
danja skupščine,

– 16,104.000 SIT se nameni za izplači-
lo nagrad upravi družbe in nadzornemu sve-
tu, in sicer se bruto znesek 10,423.000
SIT nameni za izplačilo nagrad upravi druž-
be in bruto znesek 5,681.000 SIT za izpla-
čilo nagrad nadzornemu svetu. Znesek na-
menjen za izplačilo nagrad upravi se v 1/3
izplačila v gotovini, preostanek v delnicah
družbe. Znesek namenjen za izplačilo na-
grad nadzornemu svetu se izplača 1/2 v
gotovini in 1/2 v delnicah družbe,

– 289,000.000 SIT se razporedi v re-
zerve,

– 65,310.300 SIT ostane nerazporeje-
nih.

Predlog sklepa 4.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se sprejme sklep, da
se nerazporejen revaloriziran čisti dobiček
iz preteklih let na dan 31. 12. 1997, v višini
116,717.000 SIT razporedi tako, da se v
višini 50,000.000 SIT nameni za oblikova-
nje sklada lastnih delnic, preostali del v viši-
ni 66,717.000 SIT pa ostane še naprej ne-
razporejen.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Deloite &
Touche, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22.

6. Obravnava in sprejem predloga poro-
čila o oblikovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me skupščina poročilo o oblikovanju sklada
lastnih delnic v predlaganem besedilu.

Udeležba na skupščini in glasovalna pra-
vica:

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta
prejme najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-

tilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem pri poslovni se-
kretarki, na sedežu družbe Ptuj, Potrčeva c.
10, pritličje, pisarna št. 76, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivami udeležence, da se ob prihodu

na skupščino prijavijo v prostoru, kjer bo
potekala skupščina, in sicer najmanj pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili vojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru ob 13. uri z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Perutnina Ptuj, d.d.,
predsednik uprave

Št. 245/98 Ob-5230
Na podlagi Č točke –sedmega poglavja

statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicuje uprava

II. skupščino
delniške družbe Merinka Maribor, d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 31. avgusta
1998 na sedežu družbe v Mariboru, Žitna
ulica 12, s pričetkom ob 8.30 z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgić in
verifikacijska komisija v sestavi Janko Za-
kelšek kot predsednik in Jožica Urlep ter
Mira Javor kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila s konsolidiranimi računovodskimi iz-
kazi za poslovni sistem Merinka Maribor.

Predlog sklepa: na predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme revizijsko poročilo s konsolidira-
nimi računovodskimi izkazi za poslovni si-
stem Merinka Maribor.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe Merinka Maribor, d.d.,
za leto 1997.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme predlagano revidirano letno poro-
čilo družbe za leto 1997.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz poslovnega leta 1997 za
družbo Merinka Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep da se revidirana izguba iz
leta 1997 v višini 38,043.130,70 SIT po-
krije v skladu z računovodskimi standardi v
obdobju naslednjih petih let.

5. Informacija o poslovnem načrtu druž-
be Merinka Maribor, d.d., in poslovnega
sistema Merinka Maribor, za leto 1998 in
informacija o uresničevanju poslovnega na-
črta družbe Merinka Maribor, d.d., in po-
slovnega sistema Merinka Maribor, za ob-
dobje januar–junij 1998.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o poslovnem načrtu družbe Me-
rinka Maribor, d.d., in poslovnega sistema
Merinka Maribor za leto 1998 in informacija
o uresničevanju poslovnega načrta družbe
Merinka Maribor, d.d., in poslovnega siste-
ma Merinka Maribor, za obdobje januar–
junij 1998.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1998 imenuje: FRF - Ernst & Young
iz Ljubljane, Dunajska c. 106.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri družbi neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi ta-
ko, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kejr bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzel gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumne-
tom, pisnim pooblatilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe v infor-
mativni pisarni od 1. 8. 1998 do vključno
31. 8. 1998 od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 9.30. V tem primeru bo

skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Merinka Maribor, d.d.,
uprava

Št. 40/98 Ob-5231
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 9.3.3. točke statuta del-
niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d., skli-
cuje uprava družbe

VI. skupščino
delniške družbe Frizerstvo Maribor,

d.d.,
ki bo dne 31. 8. 1998 ob 12. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Dvořakova 10/č,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in preštevalca glasov ter
ugotovi prisotnost povabljenega notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

3. Pregled zapisnika V. seje skupščine
4. Spremembe in dopolnitve statuta del-

niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in

sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta delniške družbe Frizerstvo Ma-
ribor, d.d.

5. Letno revidirano poročilo uprave za
leto 1997 in mnenje nadzornega sveta o
tem poročilu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poročilo uprave za leto 1997.

6. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: dobiček leta 1997 se

razporedi za pokrivanje izgube iz leta 1996.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

laganega revizorja za leto 1998.
8. Vprašanje in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini je potrebno deponirati na se-
dežu družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila ni potrebno overiti
pri notarju. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti udeležbo na skupšči-
ni najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave, uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 24. 8. do 28. 8. 1998 med
12. in 14. uro na sedežu družbe Dvořakova
10/č Maribor, pri ga. Cafnik tel. 303-251.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno s priporoče-
no pošiljko sporočijo v sedmih dneh od dne
objave sklica ter s tem omogočijo upravi in
nadzornemu svetu pravočasno pripravo nju-
nih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina spet sestane ter je sklepč-

na ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Frizerstvo Maribor, d.d.,
uprava

Ob-5232

Začasna uprava družbe Tekol, podjetje
za tehnično zaščitna dela, d.d., Maribor, Ul.
pohorskega bataljona 14, na podlagi statu-
ta družbe in zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje

1. redno skupščino,

ki bo dne 1. 9. 1998 ob 11. uri v prosto-
rih sedeža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Sonja Kočevar.
Za preštevalki glasov se izvolita Antonič

Vlasta in Žavcer Danica.
Seji bo prisostvovala notarka Breda Hor-

vat.
2. Informacija o poteku lastninskega

preoblikovanja družbe.
3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta, določene v predlo-
gu sklepa pod 4.1., 4.2., 4.3. točko.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme revidirano letno poročilo
družbe za leto 1997 v predloženem besedi-
lu.

6. Obravnavanje in odločanje o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se dobiček za leto 1993 v revalorizi-
ranem znesku 45,320.900,40 SIT razpo-
redi:

– 17,200.000 SIT za dividende – na
1 delnico 1.000 SIT bruto

– 28,120.900,40 SIT za rezerve.
Dobiček za obdobje od 1994–1997 v

revaloriziranem znesku 82,090.717,56 SIT
na dan 31. 12. 1997 se razporedi kot ne-
razporejeni dobiček.

Dividenda pripada lastnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine dne 1. 9. 1998.

Izplačilo dividend se izvrši do 31. 12.
1998.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolita Magda Medved in Darinka
Jagarince.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

8. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do plačila za delo v nadzor-
nem svetu v obliki sejnine. Predsedniku
nadzornega sveta pripada sejnina v znesku
30.000 SIT neto, članom nadzornega sve-
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ta pa sejnina v znesku 25.000 SIT neto.
Znesek sejnine se usklajuje z rastjo cen na
drobno.

9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja za poslov-
no leto 1998 imenuje revizijska hiša Loris,
revizija in storitve, d.o.o., Dravograd.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan zase-
danja skupščine, njihovi pooblaščeni ali za-
stopniki. Pooblaščenci morajo prijaviti za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje. Pooblastilo mora biti pisno in shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-

stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tako, da prijava prispe na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino. Pravilno in pravočasno prijavlje-
ni udeleženci se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo na sedežu družbe eno
uro pred pričetkom zasedanja. Ob prijavi se
izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, vključno z besedilom predlaganih spre-
memb statuta je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi.
Delničarji lahko po objavi sklica

skupščine podajo utemeljen nasprotni
predlog. Predlog v pisni obliki predložijo
upravi družbe v enem tednu po objavi skli-
ca skupščine.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istih prostorih in z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Teol, d.d., Maribor
začasna uprava

Št. 1987 Ob-5233
Na podlagi 19. člena statuta Klas, d.d.,

Maribor, Ptujska c. 95, uprava družbe skli-
cuje

4. redno skupščino
delničarjev Klas, d.d., Maribor,

ki bo v sredo, dne 2. septembra 1998
ob 12. uri v sejni sobi uprave družbe v Mari-
boru, Ptujska c. 95.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupšči-
ne in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Zvonka Letonja, za prešteval-
ca glasov se imenujeta Vlasta Krajnc in Maj-
da Vučeljič.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1997 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička za leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: čisti dobiček za leto 1997 v znesku
102,531.669, SIT se razdeli:

– znesek 30,759.501 SIT za dividende,
– znesek 71,772.168 SIT v rezerve.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 1998

delničarjem, ki so bili na dan skupščine vpi-
sani v delniški knjigi.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 1998 se imenuje
družba Loris, revizija in storitve, d.o.o., Dra-
vograd, Trg 4. julija 67.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predlo-
ženem besedilu.

Gradivo, o katerem odloča skupščina,
vključno z besedilom predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Mariboru,
Ptujska c. 95, vsak delovni dan od dneva
objave skupščine pa do vključno dneva za-
sedanja skupščine od 8. do 14. ure.

Delničarje, zastopnike in njihove poob-
laščence vljudno prosimo, da najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pismeno
prijavijo svojo udeležbo.

Nasprotni predlogi so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi na sedežu družbe ali
poslani priporočeno po pošti v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Klas, d.d., Maribor
uprava družbe

Št. 42/98 Ob-5314
Na podlagi 37. člena statuta Jelen, d.d.,

začasni nadzorni svet sklicuje

1. sejo skupščine
družbe Jelen, d.d.,

ki bo dne 31. 8. 1998 ob 10. uri v
prostorih družbe Jelen, d.d., Mestni trg 2,
Slovenske Konjice (Hotel Dravinja, Sloven-
ske Konjice).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti:
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave se izvoli predsednik skupščine in
verifikacijska komisija v sestavi predsednika
in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Priporočilo uprave o poteku lastnin-

skega preoblikovanja.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave se sprejme poročilo o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdelitvi
dobička za leto 1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: dobiček za leto 1994,
1995, 1996 in 1997 se razdeli po predlo-
gu uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju predlagane revizijske družbe.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvolijo predlagani čla-
ni nadzornega sveta.

7. Določitev sejnin in drugih nadomestil
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme predlagana višina sejni-
ne in drugih nadomestil članom nadzornega
sveta.

Udeležba na skupščini: Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Za udeležbo na skup-
ščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe pri Repnik Jerici vsak delov-
ni dan med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje utemeljene nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Jelen, d.d., Slovenske Konjice

Št. 267/98 Ob-5315
Na podlagi točke B, šestega poglavja

Statuta delniške družbe Primat, tovarna ko-
vinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Primat, tovarna

kovinske opreme, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 1998, na

sedežu družbe v prostorih jedilnice, Indu-
strijska 22, Maribor, s pričetkom ob 16. uri
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgič in
verifikacijska komisija v sestavi Irena Šala-
mun, kot predsednica in Darja Moškotevc
ter Darja Zebec, kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1997.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprej-
me sklep, da ostane čisti dobiček iz poslovne-
ga leta 1997 v višini 52,035.000 SIT neraz-
porejen.
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Obravnava in sprejem predloga spre-
membe statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta družbe v skladu s skle-
pom št. 4.1 in 4.2.

5. Informacija o odstropu člana nadzor-
nega sveta in predlog za izvolitev novega
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev.

Predlog sklepa 5.1: skupščina je vzela
na znanje informacijo o odstopu člana nad-
zornega sveta predstavnika delničarjev La-
ban Siniše.

Predlog sklepa 5.2: skupščina sklene,
da se za člana nadzornega sveta, predstav-
nika delničarjev izvoli Fašalek Slavko. Man-
dat člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev nastopi z dnem sprejema sklepa
o imenovanju na skupščini.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Revidicom,
revizijska družba, d.o.o., Strossmayerjeva
28, Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v pravni službi družbe, pri Pečanac
Dragani v Mariboru, Industrijska 22.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Industrijska 22,
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.,

generalni direktor

Ob-5316
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ve-

ga, Proizvodnja optičnih naprav, d.d., Ljub-
ljana, Stegne 13/a sklicujem

3. skupščino družbe
Vega, Proizvodnja optičnih naprav, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 31. 8. 1998, ob 14.

uri v prostorih restavracije v poslovni stavbi
družbe v Ljubljani, Stegne 13/a.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina Vega, d.d.,

Ljubljana, potrjuje sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, komisi-
jo za štetje glasov, zapisnikarja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju v letu 1997 z reviziijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno po-
ročilo družbe za leto 1997 (po predlogu
direktorja) z mnenji nadzornega sveta in (po-
ročilom) revizijske družbe.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998 imenuje revi-
zijska družba Euro-in & Partners, d.o.o.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O 1., 2. in 4. točki dnevnega reda se
glasuje z dvigom rok, o 3. točki dnevnega
reda pa se glasuje z glasovnico.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in oddan v
sedmih dneh po objavi tega sklica, če delni-
čarji želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v katerih korist so delnice družbe knji-
žene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora za fizične osebe vsebovati ime in pri-
imek, naslov ter rojstni datum pooblaščen-
ca in pooblastitelja, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
število glasov, firmo in sedež ter podpis in
žig pooblastitelja. Pogoj za udeležbo in od-
ločanje na skupščini je, da delničarji svojo
udeležbo družbe prijavijo vsaj tri dni pred
skupščino.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo na vpogled na sedžu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure, in sicer od 28.
7. do 31. 8. 1998.

Prostori restavracije, kjer bo potekala
skupščina, bodo odprti 30 minut pred za-
četkom zasedanja. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje 31. 8. 1998 ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vega, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-5321
Na podlagi statuta Avtomontaže, podjet-

ja za poslovno strategijo in nadzor sistema,
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

1. skupščino,

ki bo 31. 8. 1998 ob 16. uri, na sedežu
družbe z naslendjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov in ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov in ugotovi se prisotnost notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997 in poslovnega poročila
skupine Avtomontaža.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997 in poslovno
poročilo skupine Avtomontaža po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ter z mnenjem revizorja.

3. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: člen D. C. se spremeni

in glasi: “Uprava družbe ima 3 člane, od
katerih sta dva člana uprave, eden pa je
predsednik uprave. Mandat članov uprave
traja 5 let z možnostjo ponovnega imenova-
nja.”

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: pooblaščeni revizor za

revizijo poslovanja za leto 1998 je Deloitte
& Touche, Revizija in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
razpolago v tajništvu na sedežu družbe.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji ali njihovi pooblaščeni zastopni-
ki, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavili najmanj tri dni pred zasedanjem.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno oddani v 7 dneh po objavi tega sklica
in pismeno obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po polurnem odmoru po-
novno sestala, v tem primeru bo sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpo-
stavitve evidence in prevzema glasovnic, pri-
dejo na sejo skupščine vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja.

Avtomontaža, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 64/98 Ob-5322
Uprava Jamnice, d.d., Prevalje, vabi del-

ničarje na

2. sejo skupščine
delničarjev Jamnice, d.d., Prevalje,
ki bo dne 1. 9. 1998 ob 11. uri, na

sedežu družbe ne Prevaljah, Trg 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo organi skupščine in potrdi predlaga-
nega notarja.

2. Sprejem dnevnega reda.
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-5163
Izdajatelj revij Kapital, Mariborčan in

Nepremičnine: NETO, d.o.o., Zagrebška
c. 25, Maribor.

Vir financiranja: naročnina in ekonomska
propaganda.

Lastniški delež: 50% Srečko Pirtovšek,
Ulica Kragujevških žrtev 87, Maribor, 50%
Suzana Pirtovšek, Ulica Kragujevških žrtev
87, Maribor.

Ob-5329
Financiranje z oglaševanjem, delno iz ob-

činskega proračuna,
100% lastnik radijske postaje Zeleni

val je Boris Peterka, Mala vas pri Grosup-
ljem 21/A, 1290 Grosuplje.

Ob-5330
Ustanovitelj in hkrati 100% lastnik Zavo-

da za informiranje je Občina Ormož, ki

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997 z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1997 v predlagani
vsebini z mnenjem nadzornega sveta in po-
ročilom revizijske družbe Loris, d.o.o., iz
Dravograda.

4. Obravnava predloga o razporeditvi do-
bička iz leta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička iz leta 1997 kot je
oblikovala predlog uprava in mnenjem nad-
zornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje revizorska hiša
“Loris, d.o.o.” iz Dravograda.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glaso-
valno pravico na skupščini bodo imeli delni-
čarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na
dan skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in družbi do-
stavljeno vsaj tri dni pred zasedanjem in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo na sedežu družbe vsak delovni
dan od 31. 7. 1998 do dneva zasedanja
skupščine od 8. do 10. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-

stopniki, lahko v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine, s priporočeno pošto, pošlje-
jo upravi družbe utemeljene nasprotne pred-
loge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo po polurnem odmoru, to je
ob 11.30 ponovno sestala. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Jamnica, d.d., Prevalje
uprava družbe

Ob-5323
Na podlagi 37. in 38. člena statuta To-

varne čevljev Bor, Dolenjske Toplice, d.d.,
uprava sklicuje

tretjo skupščino družbe,

ki bo dne 1. 9. 1998 ob 14. uri na
sedežu družbe v Dolenjskih Toplicah, Moči-
le 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika in treh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in trije preštevalci glasov po pred-
logu uprave.

Skupščini bo prisostvovala notarka Mar-
ta Malič iz Novega mesta.

3. Obravnavanje letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 po predlogu nadzornega
sveta.

4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

pokrivanje izgube.
5. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998

se imenuje revizijska hiša po predlogu nad-
zornega sveta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razre-

šijo člani nadzornega sveta.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se izvolijo novi člani nadzornega
sveta – predstavniki kapitala. Skupščina se
seznani z izvoljenim članom nadzornega
sveta – predstavnikom delavcev.

8. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo tisti delničarji oziroma
pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno naja-
vijo do 25. avgusta 1998. Pooblaščenci
morajo hkrati s prijavo predložiti tudi pisna
pooblastila.

Glasovnice se bodo razdeljevale na kra-
ju zasedanja skupščine uro pred začetkom
zasedanja.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 15.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Tovarna čevljev Bor,
Dolenjske Toplice, d.d.,

uprava

delno tudi financira delovanje Zavoda za in-
formiranje iz občinskega proračuna (približ-
no 30%), ostali del pridobi Zavod na trgu
(približno 70%).

Firma in sedež lastnika: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

Člani uprave: v.d. direktorja Marko Anto-
lič, dipl. ek.

Člani sveta Zavoda za informiranje Or-
mož:

– Mirko Hanželič,
– Alojz Sok,
– Aljoša Vodnik,
– Marjan Uplaznik,
– Martin Rudolf.

Št. 100/98 Ob-5331
Salomonov oglasnik, d.o.o., v skladu z

42. členom zakona o javnih glasilih sporo-
ča, da se Salomonov oglasnik in Salo-
monov ugankar kot javni glasili financirata
iz prihodka družbe Salomonov oglasnik,
d.o.o.

Družba Algas, d.o.o., Ljubljana, Skok,
d.o.o., Vrhnika in Galop, d.o.o., Ljubljana,
imajo po 33% lastniških in upravljalskih pra-
vic.

Direktor družbe Salomonov oglasnik,
d.o.o., ki je izdajatelj javnega glasila, je Le-
nart Skok.

Ob-5332
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio

Brezje, d.o.o., Na Trati 2, 2112 Maribor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik z več kot 10% ustanovnega kapi-

tala: Štefan Jambrošič.
Direktor: Štefan Jambrošič, jur.

Št. 1-49/98 Ob-5333
Ime javnega glasila: Interni kanal CH

12, Studio G.
Viri financiranja: prihodki od poslovanja

in sredstev Ka-Te.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Kabelska televizija Nova Gorica.
Izdajatelj: Kabelska televizija Nova Gori-

ca – zavod, Erjavčeva 4, Nova Gorica.
Programski svet: Gorazd Maffi, Štefan

Krapše, Lipovšek Janko, Licul Tuga, Lah
Stanislav, Davorin Koron, Bojana Gulin.

Ob-5334
1. Viri financiranja: 100% reklamne sto-

ritve na Radiu Max.
2. Lastništvo: 100% lastnik Radia Max je

Santi, d.o.o., Gubčeva c. 27, 8210 Treb-
nje.

3. Člani uprave in nadzornega sveta:
– Neva Pevec, Gubčeva c. 9, Trebnje,
– Bojan Koršič, Goliev trg 10, Trebnje,
– Doris Guštin, Ul. Marjana Kozine 57,

Novo mesto.

Ob-5335
Družbo Radio Tednik, d.o.o., Ptuj

upravlja 33 družbenikov, od katerih ima
30 odstotni upravljalski delež Infond – Zlat,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Uli-
ca Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

Organ upravljanja je skupščina družbe-
nikov.
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Ob-5346
Avtotehnika R.C.C., d.o.o., Bežigrajska

13, Celje, preklicuje uradno potrdilo za re-
gistracijo vozila (UCD) za kombinirano vozi-
lo Kangoo RN 1,2, motor: D7FD720, šasi-
ja: VF1KCOAAF18559466, carinjeno dne
2. 7. 1998, CD št. 6790.

Ob-5337
PIB Security, d.o.o., Celovška 150,

Ljubljana, preklicuje štampiljko (velikost 4,5
cm × 1,8 cm): Logotip + Ljubljana, Alešev-
čeva 50, tel. 061/15-95-205 2, in štam-
piljko (velikost 2,5 cm × 1 cm): Logotip +
Ljubljana, Aleševčeva 50, tel. 061/15-95-
205 2.

Št. 10/1725 Ob-5338
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper,

Vojkovo nabrežje 32, Koper, preklicuje li-
cenco za opravljanje prevoza oseb v cest-
nem prometu za avtobus reg. št.KP 23-
11K, ki jo je dne 17. 11. 1997 izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije.

Ob-5339
Spektra Orbit, d.o.o., Kidričeva 36, Ce-

lje, preklicuje homologacijo za novo vozilo
na ime: Kukovič Marija, Koroška cesta 21,
3214 Zreče, št. homologacije A 1024548,
št. šasije: WVWZZZ6NZWY204583 za
osebno vozilo POLO 60S, izdana dne 22.
7. 1998.

Abing, d.o.o., Kopališka 5, Domžale,
preklicuje delovne knjižice na ime Bevc
Anton, Savska 12, Domžale, Pančur Sa-
bina, Osojna 11, Domžale in Žargi Sonja,
Slovenska cesta 16, Mengeš. s-54130

Ćosić Anto, Gorenjska 2, Ribno, Bled,
preklicuje odločbo Obrtne zbornice Slove-
nije, izdana 6. 3. 1995. p-54069

Grill Sonja, s.p., Regrča vas 55, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
036/0781-94, z dne 26. 7. 1994 in št.
38/0781-94, z dne 26. 7. 1994. g-54088

Inštitut za energetiko, Mencingerjeva 7,
Ljubljana, preklicuje štampiljko v obliki rom-
ba z vsebino: IE INŠTITUT ZA ENERGE-
TIKO, ENERGY INSTITUTE. s-54151

Viri financiranja za leto 1998:
– 35% – komercialne objave na Radiu

Ptuj,
– 34% – naročnina in prodaja Tednika,
– 27% – oglasi v časopisu,
– 4% – ostali prihodki (prireditve, plačilo

odpisanih terjatev).

Ob-5336
Firma: RadioDur, d.o.o., Žerjalova 8,

Ljubljana Šentvid.
Poslovni prostor: Verje 9a, Medvode.
Direktor: Dušan Uršič.
Upravljalske pravice: Dušan Uršič.
Nadzorni svet: radijski svet.
Financiranje: komercialne storitve.

Jeklotehna Avtohiša RC, Belokranjska
12, Maribor, preklicuje potrdilo o carinjenju
za vozilo R Megane 1.4 RN, št. šasije
VF1BA0E0518350958. g-54016

Levak Boris, Moša Pijade 8, Črnomelj,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
051231/0743/01-15/1996. g-54014

Osek Janez, Zagaj pod Bočem 12/b,
Rogaška Slatina, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 054-1075/6, z dne 1. 6. 1996.
p-54066

Planko Marijan, Škarnice 33, Dobje, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 52-0358/94,
izdan dne 11. 7. 1994. p-54015

Porsche Slovenija, Bravničarjeva ulica 5,
Ljubljana, preklicuje homologacijo za vozilo
VW Kamionet KMR 2,4D, št. šasije:
WV1ZZZ70ZWH113634, št. motorja:
AJA025291, št. homologacije: A0291776.
s-54077

REMEX, d.o.o., Naselje Borisa Kidriča,
Metlika, preklicuje štampiljko z vsebino RE-
MEX, d.o.o. Metlika. g-54303

Stevanovski Simion, Ulica Alme Vivoda
3, Izola, preklicuje odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 015851/0248/00-23/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. p-54005

Varga Sanja, Trata I/4, Kočevje, prekli-
cuje priglasitveni list z opravilno št.
038/1607-95. g-54304

Završki Adelina, Celjska cesta 30, Roga-
tec, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-495/94, z dne 22. 11. 1994. p-54067

Adamič Darja, Mala čolnarska 5a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 708552, izdala UE
Ljubljana 19. 11. 1997. s-54326

Adamlje Jure, Razbore 5, Šmartno pri
Litiji, potni list št. AA 445869, izdala UE
Litija. s-54154

Bahur Kovačič Henri, Bratuževa ul. 18,
Šempeter pri G., potni list št. AA 085396,
izdala UE Nova Gorica. g-54125

Bandelj Karmen, Pobegi, Pobegi, potni
list št. AA 950811, izdala UE Koper 13. 5.
1993. g-54248

Barle Primož, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 664771, izdala UE Ljublja-
na 15. 9. 1997. s-54228

Berisha Flurije, Ruška c. 87, Maribor,
potni list št. BA 57926, izdala UE Maribor.
p-54044

Berisha Karolina, Ulica Gorenjskega
odreda 16, Kranj, potni list št. AA 924697,
izdala UE Kranj. p-54046

Bertok Larisa, Klaričeva 10, Koper, pot-
ni list št. BA 233215, izdala UE Koper 4. 7.
1994. g-54245

Bezek Danijel, Podgorje 94f, Kamnik,
potni list št. AA 579879, izdala UE Kamnik.
s-54299

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Bezlaj Barbara, Žlebe 3b, Medvode, pot-
ni list št. BA 556434, izdala UE Ljubljana.
s-54182

Birk Metka, Vrhpolje pri Kamniku 126,
Kamnik, potni list št AA 955036, izdala UE
Kamnik 21. 4. 1993. s-56020

Bizant Branka, Žlebe 3b, Medvode, pot-
ni list št. AA 316908, izdala UE Ljubljana.
s-54183

Bizant Viktor, Žlebe 3b, Medvode, pot-
ni list št. BA 556434, izdala UE Ljubljana.
s-54181

Bizjak Nezi, Levpa 53/a, Kal nad Kana-
lom, potni list št. AA 984806, izdala UE
Nova Gorica 5. 6. 1993. s-54253

Bjelopoljak Mirsad, Kogojeva 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 169366, izdala UE
Ljubljana 19. 5. 1992. s-54264

Blagojević Nevenka, Mucherjeva 10,
Ljubljana, potni list št. BA 135404, izdala
UE Ljubljana. s-54185

Blagojevič Marko, Mucherjeva 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 129891, izdala UE
Ljubljana. s-54184

Bromše Franc, Nova vas pri Markovcih,
Markovci, potni list št. BA 641777, izdala
UE Ptuj 21. 5. 1997. g-56065

Chvatal Natalija, Ul. pod gozdom 10, Tr-
zin, potni list št. AA 366698, izdala UE Dom-
žale 18. 8. 1992. s-54308

Cvetkovič Barbara, Bičevje 1, Ljubljana,
potni list št. BA 335338, izdala UE Ljublja-
na 15. 6. 1994. s-54262

Čebron Patrick, Na Gorici 4, Hrpelje,
potni list št. AA 982404, izdala UE Sežana
2. 6. 1993. p-54071

Čuk Janez, Virmaše 119, Škofja Loka,
potni list št. AA 654572, izdala UE Škofja
Loka 29. 1. 1993. s-54331

Džomba Alida, Ul. za spomenikom 11,
Solkan, potni list št. AA 780918, izdala UE
Nova Gorica. g-54126

Dajč Maja, Agrokombinatska 4a, Ljublja-
na, potni list št. BA 627582, izdala UE Ljub-
ljana. s-54187

Denić Lidija, Naselje Heroja Maroka 17,
Sevnica, potni list št. AA 159255, izdala UE
Sevnica. s-54145

Derlink Damjan, Koroška cesta 16,
Kranj, potni list št. AA 346739, izdala UE
Kranj. p-54064

Dimnik Mojca, Vevška 23, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 461880, izdala UE Ljubljana.
s-54134

Drolc Gregor, Rezijska 16, Ljubljana,
potni list št. BA 334825, izdala UE Ljublja-
na. s-54298

Ferenc Tjaša, Dolenjska cesta 58, Ljub-
ljana, potni list št. BA 637000, izdala UE
Ljubljana 7. 8. 1997. s-54255

Ferfolja Igor, Arčani 2, Renče, potni list
št. BA 216976, izdala UE Nova Gorica.
g-54067

Goh Teo, Ob dolenjski železnici 104,
Ljubljana, potni list št. BA 524071, izdala
UE Ljubljana. s-54070

Golubović Gordana, Pot na fužine 3,
Ljubljana, potni list št. BA 737262, izdala
UE Ljubljana 10. 3. 1998. s-54167

Gorinšek Marijana, Jenkova 11, Vele-
nje, potni list št. BA 385170, izdala UE
Velenje. p-54039
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Grašič Marija Magdalena, Seča 143a,
Portorož, potni list št. AA 202996, izdala
UE Piran. g-54053

Habibovič Sandra, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, potni list št. BA 414986, izdala
UE Ljubljana 12. 12. 1994. s-54166

Halužan Tanja, Tržišče 37, Rogaška Sla-
tina, potni list št. BA 323946, izdala UE
Šmarje pri Jelšah 14. 4. 1994. p-54072

Hanc Janez, Ulica Juša Kramarja 20,
Črenšovci, potni list št. BA 192023, izdala
UE Lendava. p-54022

Hrastar Suzana, Ig 89, Ig, potni list št.
BA 304246, izdala UE Ljubljana. s-54310

Hrovat Julia-Kaja, Pegamova ul. 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 662174, izdala UE
Ljubljana 11. 7. 1997. s-54327

Hrovatin Peter, Žalna 18, Grosuplje, pot-
ni list št. BA 140791, izdala UE Grosuplje
12. 7. 1993. s-54324

Ilić Jasna, Vrunčeva ulica 25 d, Celje,
potni list št. AA 752359, izdala UE Celje
22. 2. 1993. g-54313

Jenko Nataša, Kamna Gorica 5/a, Kam-
na Gorica, potni list št. AA 255099, izdala
UE Radovljica. g-54054

Jerebic Štefan-Igor, Mladinska 6, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 692077, izdala
UE Murska Sobota. p-54032

Josipović Marjan, Nusdorferjeva 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 655005, izdala UE
Ljubljana. s-54111

Jovanović Danijela, Serdara Janka Vuko-
tića 18, Beograd, potni list št. AA 363011,
izdala UE Idrija 23. 7. 1992. p-54070

Jovanović Dejan, Kobilje 51, Dobrovnik,
potni list št. BA 723356, izdala UE Lenda-
va. p-54040

Jovičevič Milorad, Jakčeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 531069, izdala UE Ljubljana
20. 10. 1992. s-54293

Jozić Dino, Steletova 6, Ljubljana, potni
list št. BA 557417, izdala UE Ljubljana.
s-54075

Jozić Laura, Steletova 6, Ljubljana, potni
list št. BA 377716, izdala UE Ljubljana.
s-54074

Jozić Maja, Steletova 6, Ljubljana, potni
list št. BA 557418, izdala UE Ljubljana.
s-54073

Jošt Matija, Vrbje 32a, Žalec, potni list
št. AA 055404, izdala UE Žalec. p-54037

Kalan Ljubičič Janez, Brejčeva ulica 2,
Ljubljana, potni list št. BA 378291, izdala
UE Ljubljana 8. 8. 1994. s-54116

Kapler Nataša, Cesta I. maja št. 67,
Kranj, potni list št. BA 280088, izdala UE
Kranj 17. 11. 1993. g-54236

Kastelic Danilo, Prevoje pri Šentvidu
134, Lukovica, potni list št. AA 759861,
izdala UE Domžale. s-54170

Kladnik Franc, Valvazorjeva ul. 11, Les-
ce, potni list št. BA 621619, izdala UE
Radovljica 19. 5. 1997. g-54039

Klep Elizabeta, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, potni list št. AA 344731, izdala UE
Kranj 28. 7. 1992. s-54186

Koleta Jože, Kidričeva ul. 14, Kočevje,
potni list št. AA 118917, izdala UE Kočevje.
s-54080

Koleta Jožica, Kidričeva ul. 14, Kočev-
je, potni list št. AA 118918, izdala UE Ko-
čevje 17. 4. 1992. s-54081

Kos Aleksandra, Gimnazijska cesta 23,
Trbovlje, potni list št. AA 269926, izdala UE
Trbovlje. s-54113

Kovač Andrej, Ul. 5. prekomorske 9,
Ptuj, potni list št. BA 265510, izdala UE
Ptuj. g-54237

Kovačević Zedin, Stahovica 10a, Kam-
nik, potni list št. BA 718832, izdala UE
Kamnik 24. 11. 1997.- s-54193

Kovačević Zedin, Stahovica 10a, Kam-
nik, potni list št. BA 718832, izdala UE
Kamnik 24. 11. 1997. s-54332

Koštić Enesa, Ravne 15, Tržič, potni list
št. BA 394633, izdala UE Tržič 21. 6.
1995. p-54073

Krajnc Elisam, Podvin 19, Žalec, potni
list št. BA 697072, izdala UE Žalec.
p-54025

Krajšek Miran, Gavce 42, Šmartno ob
Paki, potni list št. BA 409575, izdala UE
Velenje. p-54033

Kranjec Janez, Murska ulica 89, Murska
Sobota, potni list št. AA 329413, izdala UE
Murska Sobota. p-54019

Kristan Avguštin, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, potni list št. AA 10312, izdala UE
Ljubljana 25. 10. 1991. s-54250

Kristovski Aljoša, Plešičeva 10, Ljublja-
na, potni list št. BA 411788, izdala UE Ljub-
ljana 16. 9. 1994. s-54149

Kunst Aleksandra, Ul. Jožeta Lampreta
1, Maribor, potni list št. BA 131846, izdala
UE Maribor. s-54317

Kušar Marko, Tesovnikova 86, Ljublja-
na, potni list št. AA 61888, izdala UE Ljub-
ljana. s-54140

Laščak Matjaž, Jagodje ob progi 4, Izo-
la, potni list št. BA 575616, izdala UE Izola.
g-54046

Levstek Desanka, Kunaverjeva 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 22592, izdala UE
Ljubljana 2. 6. 1993. s-54268

Lipič Jovanka, Zofke Kvedrove 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 527484, izdala UE
Ljubljana 15. 10. 1992. s-54165

Mandić Milica, Opekarniška cesta 12a,
Celje, potni list št. AA 566014, izdala UE
Celje. p-54026

Mandić Stojan, Opekarniška cesta 12a,
Celje, potni list št. AA 567267, izdala UE
Celje. p-54027

Marinovič Vladimir, Krpanova 11, Koper,
potni list št. BA 703473, izdala UE Koper.
s-54060

Marušič Jakob, Trg J. Srebrniča 1, Nova
Gorica, potni list št. AA 285777, izdala UE
Nova Gorica 10. 7. 1992. g-54305

Maver Martina, Grupe odredov 45, Ljub-
ljana, potni list št. BA 23318, izdala UE
Ljubljana. s-54063

Maver Peter, Grupe odredov 45, Ljub-
ljana, potni list št. BA 23317, izdala UE
Ljubljana. s-54062

Mavrič Nadja, Ul. Gradnikove br. 61, No-
va Gorica, potni list št. AA 784325, izdala
UE Nova Gorica. g-54175

Mikić Milanka, Kersnikova 11, Grosup-
lje, potni list št. BA 212933, izdala UE Gro-
suplje. s-54114

Mikuž Natalija, Poljanska 22/b, Ljublja-
na, potni list št. AA 455859, izdala UE Ljub-
ljana. s-54021

Mladjenović Branko, Vilfanova ul. 1, Por-
torož, potni list št. BA 575099, izdala UE
Piran. g-54056

Muharemagić Sandi, Črtomirova 23,
Ljubljana, potni list št. BA 332135, izdala
UE Ljubljana 10. 5. 1994. s-54234

Muharemagič Senad, Črtomirova 23,
Ljubljana, potni list št. AA 114721, izdala
UE Ljubljana. 30. 4. 1992. s-54235

Netter Mira, Zakl 28, Podlehnik, potni
list št. BA 181440. p-54001

Novak Danijel, Kneza Koclja ul. 13, Ra-
denci, potni list št. AA 941888, izdala UE
Gornja Radgona. p-54065

Pahor Marjana, Pod kostanji 28, Ljublja-
na, potni list št. AA 306914, izdala UE Ljub-
ljana. s-54043

Pavić Vanda, Ulica pod gozdom 18, Tr-
zin, potni list št. BA 43352, izdala UE Dom-
žale. s-54049

Pintar Petra, Borova vas 7, Maribor, pot-
ni list št. BA 733012, izdala UE Maribor
24. 10. 1997. p-54075

Pirih Bogomir, Žagarjeva ulica 5, Tol-
min, potni list št. AA 362909, izdala UE
Tolmin 9. 9. 1992. g-54312

Planko Vid, Čečovje 63b, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 000822551, izda-
la UE Ravne na Koroškem 9. 7. 1998.
g-54239

Platovšek Janko, Podkraj pri Velenju 42,
Velenje, potni list št. BA 563836, izdala UE
Velenje. p-54035

Pleteršek Romana, Ul. bratov Učakar
112, Ljubljana, potni list št. BA 662171,
izdala UE Ljubljana 11. 7. 1997. s-54233

Požin Irena, Žagarjeva 3, Tolmin, potni
list št. BA 383474, izdala UE Tolmin 22. 9.
1994. g-54315

Požin Tjaša, Žagarjeva 3, Tolmin, potni
list št. BA 491778, izdala UE Tolmin 20. 7.
1995. g-54314

Podobnik Igor, Glinška 3a, Ljubljana,
potni list št. BA 124412, izdala UE Ljublja-
na 1. 7. 1993. s-54261

Posedi Darja, Ul. Zore Ragancinove 9,
Ljubljana, potni list št. AA 930709, izdala
UE Ljubljana 24. 5. 1993. s-54242

Povše Dejan, Cesta VDV brigade 3, Dol
pri Hrastniku, potni list št. BA 279807, iz-
dala UE Hrastnik. g-54173

Prejac Miran, Mihovci pri Vel. Nedelji
93, Velika Nedelja, potni list št. BA 396125,
izdala UE Ormož. g-54178

Ranzinger Tomaž, Petrovče 227, Petrov-
če, potni list št. AA 964719, izdala UE Ža-
lec. p-54058

Repše Peter, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list št. AA 934848, izdala UE Ljubljana
14. 4. 1993. s-54118

Rogič Slavko, Tržaška 40, Postojna, pot-
ni list št. AA 846434, izdala UE Postojna.
p-54008

Rozman Erika, Ul. IX. Korpusa 45, Nova
Gorica, potni list št. BA 302054, izdala UE
Nova Gorica. g-54123

Ružić Tamara, Miklošičeva ulica 5, Ce-
lje, potni list št. BA 441262, izdala UE Celje
16. 2. 1995. p-54074

Runko Vladimir, Dekani 114, Dekani,
potni list št. BA 177390, izdala UE Koper.
g-54127
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Sarajlija Adnan, Kumrovška 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 699971, izdala UE Ljub-
ljana 25. 1. 1993. s-54230

Savarin Majda, Puntarjeva 4, Koper, pot-
ni list št. AA 512406, izdala UE Koper 4. 2.
1993. g-54244

Sosič Smiljan, Rojčeva 16, Ljubljana,
potni list št. AA 274774, izdala UE Ljublja-
na. s-54124

Spigiel Slavica, Grollmannsweg 8, Dort-
mund, potni list št. AA 971497, izdala UE
Laško 12. 5. 1993. g-54251

Stanonik Urška, Pod bregom 19, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 918346, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-54176

Starbek Martina Marija, Selo pri Ihanu
7/a, Domžale, potni list št. BA 540504,
izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS
10. 8. 1996. s-54225

Stupica Maja, Suhadole 19a, Komenda,
potni list št. BA 606720, izdala UE Kamnik.
s-54188

Stupica Matilda, Suhadole 19a, Komen-
da, potni list št. BA 122443, izdala UE Kam-
nik. s-54189

Suhonjić Ermina, C. m. Tita 39, Jeseni-
ce, potni list št. BA 635307, izdala UE Je-
senice. p-54029

Suljanović Zuhdija, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, potni list št. BA 586624, izdala
UE Ljubljana. s-54269

Šestić Milka, Cankarjeva 42, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 887962, izdala UE Nova
Gorica 14. 4. 1993. g-54316

Štancer Mihaela, Aškerčeva ulica 3, Ce-
lje, potni list št. BA 505503, izdala UE Celje.
p-54031

Štemberger Nadja, Gornja Košana 23,
Košana, potni list št. AA 4208, izdala UE
Postojna. p-54016

Štern Tim, Kajuhova ulica 10, Piran, pot-
ni list št. BA 402564, izdala UE Piran16. 4.
1996. g-54243

Uršnak Jure, Streliška 37a, Ljubljana,
potni list št. AA 712040, izdala UE Ljubljana
12. 1. 1993. s-54232

Vajović Katja, Mala Cikava 9, Novo me-
sto, potni list št. BA 538647, izdala UE
Novo mesto. g-54128

Valjavec Marko, Na Logu 19, Bistrica pri
Tržiču, potni list št. BA 134087, izdala UE
Tržič 4. 8. 1993. p-56001

Vanček Metka, Škapinova ulica 2, Celje,
potni list št. BA 476100, izdala UE Celje.
p-54043

Vasilić Ljubiša, Planina 2, Kranj, potni list
št. BA 677588, izdala UE Kranj. p-54014

Vaupotič Mihael, Dvorakova 10c, Mari-
bor, potni list št. AA 659205, izdala UE
Maribor. p-54028

Velkavrh Branko, Kuharjeva 11, Domža-
le, potni list št. BA 251332, izdala UE Dom-
žale. s-54036

Verbovšek Vladimir, Na Zelenici 4, Ce-
lje, potni list št. BA 147117, izdala UE Ce-
lje. p-54045

Vladić Goran, Ulica 1. maja št. 4, Metli-
ka, potni list št. BA 201348, izdala UE Met-
lika 7. 9. 1993. s-54249

Vodopivec Stojan, Češnjica 35, Železni-
ki, potni list št. AA 787667, izdala UE Škof-
ja Loka. s-54107

Vreže Nataša, Nova vas pri Ptuju 25c,
Ptuj, potni list št. BA 729776, izdala UE
Ptuj. g-54066

Vrhovac Željko, Šišenska 9, Ljubljana,
potni list št. BA 478009, izdala UE Ljublja-
na 27. 6. 1995. s-54322

Weingerl Milena, Zg. Korena 65a, Zgor-
nja Korena, potni list št. BA 78475, izdala
UE Maribor. p-54009

Zeković Kovijana, Cesta 4. julija št. 48,
Krško, potni list št. AA 782679, izdala UE
Krško 15. 2. 1993. s-54292

Zeković Kovijana, Cesta 4. julija št. 48,
Krško, potni list št. AA 782679, izdala UE
Krško 15. 2. 1993. p-54078

Zidarič Ivica, Potrčeva cesta 36, Ptuj,
potni list št. AA 20866, izdala UE Ptuj 15. 1.
1992. s-54254

Zupan Matej, Ul. F. Benedičiča 10, Je-
senice, potni list št. AA 662646, izdala UE
Jesenice 27. 1. 1993. g-54247

Druge listine

Alauf Rajko, Oražnova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S645619, reg. št. 142773, izdala UE Ljub-
ljana. s-54129

Amon Samo, Mencingerjeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971562, reg. št. 157056, izdala UE
Ljubljana. s-54138

Anderlič Anton, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 973075, reg. št. 199727, izdala UE Ljub-
ljana. s-54047

Banjac Čedomir, Ulica Lizike Jančarjeve
10, Ljubljana, delovno knjižico. s-54169

Bartol Jože, Hrib pri Orehku 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
24682, izdala Občina Novo mesto. g-54092

Bauman Boštjan, Mihovce 17a, Cirkov-
ce, potrdilo o znanju CPP, št. 29175, izda-
na na Ptuju. g-54028

Baša Mateja, Vrbovo 3a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001083861, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-54284

Bašaneče Vedran, Kvedrova 16, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39694.
g-54295

Bašelj Franc, Velesovo 22, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 271546,
reg. št. 18679, izdala UE Kranj. s-54076

Belej Tomaž, Pečovnik 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 37559. p-54003

Benkovič Ana, Na Dolih 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1103005, reg. št. 212462, izdala UE
Ljubljana. s-54119

Benuegnu Cheyenne, Ukmarjeva 4, Lu-
cija, Portorož, spričevalo II. letnika Gimnazi-
je z italijanskim učnim jezikom - G.R. Carli,
Koper. g-54216

Bevc Franc, Prešernova c. 4, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 5777.
p-54041

Bezovnik Dejan, I. tankovske brigade 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15063, izdala UE Sežana. g-54091

Beškovnik Živko, Pucova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. 2776, izdala
UE Celje. p-54049

Bećić Fikret, Pot na Rakovo jelšo 369,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 183735, S 1077235, izdala UE Ljublja-
na. s-54231

Blažić Maja, Šempeter v Savinjski dol.
154, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171068, izdala UE Žalec.
p-54060

Bobnar Rado, Polje Cesta XVIII/24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014210, reg. št. 66115, izdala UE
Ljubljana. s-54108

Bozja Darjo, Prekomorskih brigad 14,
Tolmin, zavarovalno polico 1-AO-01, št.
447978. g-54082

Bozja Darjo, Prekomorskih bridag 14,
Tolmin, preklicuje zeleno karto št. 469453.
g-54083

Breskvar-Tiller Janez, Ob zeleni jami
19a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138106, reg. št. 215035, iz-
dala UE Ljubljana. s-54171

Brezovnik Darijo, Ul. I. tankovske briga-
de 4, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13676, izdala UE Sežana.
g-54270

Brumen Nevenka, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146916, reg. št. 130233, izdala UE
Ljubljana. s-54101

Burkat Janez, Ilovški štradon 57, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 410745, reg. št. 149739, izdala UE Ljub-
ljana. s-54069

Bučar Drago, Krožna pot 7, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12998, iz-
dala Občina Novo mesto. g-54100

Cunder Karina, Stožice 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1011545, reg. št. 176696, izdala UE
Ljubljana. s-54172

Čakš Medoš Nada, Drevored 1. maja 1,
Izola, diplomo št. 99, izdala Fakulteta za
naravoslovje in tehnologijo dne 12. 8.
1982. g-54273

Čekon Anton, Uršlja gora 14, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 658,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-54157

Čerk Janez, Polje 3, Zagorje, vozniško
dovoljenje. p-54050

Černezel Aleksandra, Hercegova ulica
7, Ptuj, duplikat indeksa Filozofske fakulte-
te v Ljubljani. s-54179

Čmrlec Gorazd, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158708, S 888626, izdala UE Ljubljana.
s-54241

Čreslovnik David, Čečovlje 19b, Ravne
na Koroškem, preklic indeksa FMF Ljublja-
na, izdan leta 1994, obljavljeno v UL RS, št.
1/98. s-54212

Debenjak Albin, Nušičeva 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S 903150, izdala UE Žalec. p-54017

Dernovšček Nataša, Vojkova 1, Anhovo,
vozniško dovoljenje. g-54099

Dimic Uroš, Ulica Mirka Jurce 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-54163

Dodič Jožef, Obrov 2, Obrov, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1460, izdala
UE Sežana. s-54227

Dodič Nevenka, Obrov 2, Obrov, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2673, iz-
dala UE Sežana. s-54226

Doltar Boštjan, Polje, Cesta VI/20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 293128, reg. št. 187096, izdala UE Ljub-
ljana. s-54142

Dominko Robert, Prapretno 5, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6776,
izdala UE Hrastnik. g-54215

Dornik Urban, Stari trg 30, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 209760,
S 999799, izdala UE Ljubljana. s-54256

Drekonja Matjažek, Šišenska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1213930, reg. št. 130421,
izdala UE Ljubljana. s-54102

Drolc Gregor, Rezijanska 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 124156,
S 410669, izdala UE Ljubljana. s-54297

Đulić Aida, Šegova 115, Novo mesto,
spričevalo I. letnika Gimnazijskega progra-
ma, izdano leta 1995. g-54265

Fakin Marija, Oražnova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 168673, reg. št. 119808, izdala UE Ljub-
ljana. s-54013

Fink Robert, Prečna 11, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23217,
izdala UE Novo mesto. g-54288

Fister Alojz, Trubarjeva ulica 42, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 13318.
p-54048

Fišer Stanislav, Čermožiše 77/a, Žeta-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21446, izdala UE Ptuj. g-54159

Fišer Stanislav, Čermožiše 77/a, Žeta-
le, prometno dovoljenje MB R1-824, izdala
UE Ptuj. g-54160

Flek Alenka, Voduškova ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184372, S 146076, izdala UE Ljubljana.
s-54150

Flis Gregor, Branik 91, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16028,
izdala UE Sežana. g-54203

Flis Maksimiljan, Groharjeva ulica 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10599, izdala UE Kamnik. s-54058

Fugina Srečko, Ogulin 9, Vinica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5620.
g-54207

Fugina Srečko, Ogulin 9, Vinica, zavaro-
valno polico št. 0595340, izdala Zavaroval-
nica Tilia. g-54208

Furman Marjan, Dobrnež 3/c, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6468. p-54012

Gabrijel Urška, Pristava 4, Trebnje, spri-
čevalo 3. letnika, za šolsko leto 1996/97.
g-54012

Gaćeša Jelena, Kunaverjeva 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89530, S 766331, izdala UE Ljubljana.
s-54296

Glavina Knafelc Tamara, Pot v Gaj 16,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25758. g-54025

Godina Vladimir, Ul. Ivana Starca 18,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
2233, izdala UE Koper. g-54019

Golubović Igor, Pot na Fužine 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1076085, reg. 211243, izdala UE Ljub-
ljana. s-54311

Gomboc Sandra, Čentiba 358, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14647, izdala UE Lendava. p-54004

Gorše Miran, Pot na Fužine 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 392577, reg. št. 122464, izdala UE Ljub-
ljana. s-54065

Gosteničnik Alojz, Ulica ob Polju 7, Mu-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3993, izdala UE Radlje ob Dravi. p-54076

Gotal Mladen, Plešičeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244665, reg. št. 144639, izdala UE
Ljubljana. s-54132

Gregorič Leonida, Kajuhova 15, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10580. g-54200

Grešak Uroš, Petrovče 142, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 508404, izdala UE Žalec. p-45023

Groznik Pavel-Peter, Ciglerjeva ul. 13,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5751, izdala UE Grosuplje.
s-54052

Horvat Marijana, Petrovičeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011133, reg. št. 204799, izdala UE
Ljubljana. s-54153

Hoti Gani, Klemenova ulica 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S263994, reg. št. 180047, izdala UE Ljub-
ljana. s-54051

Hočevar Marjan, Gorenja vas 20g, Šmar-
ješke Toplice, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna št. 02/13-8152/94.
g-54214

Hočevar Urška, Kol 23, Ribnica, spriče-
valo o zaključeni OŠ dr. Franceta Prešerna,
izdano leta 1994. g-54011

Hrastnik Rok, Lahomno 9, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11051, izdala
UE Laško. p-54030

Hrenovec Jasna, Zabiče 61, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje. g-54271

Hribšek Ivan, Gubčeva ulica 5, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4349,
izdala UE Krško. s-54257

Hudournik Franc, Dol Suha 2, Rečica
ob Savinji, trojnik vozniškega dovoljenja št.
8086. p-54068

Jaksetič Valter, Zabiče 65b, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000280878, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-54283

Jamnik Aleksander, Virmaše 116, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3728, izdala UE Škofja Loka. s-54192

Janžeković Lidija, Pobrežje 9, Videm pri
Ptuju, preklicuje delnice M-Banke, 3 delni-
ce, N1. g-54087

Janežič Martin, Povšetova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193508, S 1011586, izdala UE Ljubljana.
s-54018

Javšovec Andrej, Runeč 44, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. AA 847718. g-54006

Jelinčič Herman, Cesta 24. junija 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324624, reg. št. 175417, izdala UE
Ljubljana. s-54068

Jeraj Kristina, Praprotnikova ulica 18,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7848, izdala UE Mozirje. p-54062

Jereb Peter, Breg 83, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 20238, iz-
dala UE Jesenice. g-54201

Jeromel Sabina, Straže 37, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10153.
g-54094

Jeršin Mojca, Jalnova 55, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole Josip Jurčič, Ivančna
Gorica, poslovno finančna dejavnost, za šol-
sko leto 1989/90. g-54009

Jošt Matija, Vrbje 32a, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 20211, izdala
UE Žalec. p-54038

Jus Anton, Slamnikarska 29, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 00974377, reg. št. 169109, izdala UE
Ljubljana. s-54093

Justin Ida, Bodovlje 28, Škofja Loka, li-
stino. g-54223

Juvan Klemen, Černivčeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.175602, S 218952, izdala UE Ljubljana.
s-54040

Kališek Bogdan, Trpinčeva 102b, Ljub-
ljana, delovno knjižico. g-54007

Kamenik Monika, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve št.
247, izdana leta 1989 Ravne na Koroškem.
s-54229

Kastelic Marko, Zagorica 12, Vi-
dem-Dobrepolje, zavarovalno polico št.
607428, izdala Zavarovalnica Tilia. s-54122

Kek Matjaž, Pod gozdom c. VI/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9331, izdala UE Grosuplje. s-54174

Kelemina Dominika, Veliki Brebrovnik 9,
Miklavž pr Ormožu, osebno izkaznico št. AA
927849. g-54218

Kenk Anton, Verd 244, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 12125, izdala UE
Vrhnika. s-54147

Kerič Amir, Šustorjeva 12, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. g-54022

Klemenčič Franc, Slakova ul. 39, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 775508, izdala UE Trebnje. s-54135

Klemenčič Marko, Ul. Sester Malavaši-
čevih 11, 1000 Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 320524, reg. št.
187375, izdala UE Ljubljana. s-54143

Klinar Milan, Prožinska vas 36, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 292,
izdala UE Celje. g-54015

Klinc Anton, Drobtinci 10, Apače, voz-
niško dovoljenje, št. 7492. g-54274

Knez Dušan, Ivana Suliča 6a, Šempeter,
vozniško dovoljenje. p-54053

Kobal Borut, Grahovo ob Bači 6, Graho-
vo ob Bači, vozniško dovoljenje št.
1054885, izdala UE Tolmin. g-54287

Koci-Dottori Nadja, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105663, reg. št. 166311, izdala UE
Ljubljana. s-54121

Kocmut Teodor, Arclin 70, Škofja vas,
vozniško dovoljenje št. 33279. p-54077

Komel Lida Ivana, Streliška 8, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 3263. g-54120

Komes Matilda, Jurčkova cesta 189,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051147, reg. št. 192068, izdala UE
Ljubljana. s-54133
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Konestabo Vincenc, Frenkova 15, An-
karan, vozniško dovoljenje št. 9860.
g-54300

Kopač Vida, Vikrče 10a, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 175362,
S 972272, izdala UE Ljubljana. s-54198

Kopunović Danica, Dankovci 31, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10251, izdala UE Lendava. p-54006

Kordiš Ronald, Pečarjeva 12, Zagorje,
indeks FOV Kranj, št. 37544. g-54155

Korenjak Alojz, Skorba 43/b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7776,
izdala UE Ptuj. g-54029

Kosirnik Borut, Godič 10, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15418,
izdala UE Kamnik. s-54328

Kostelec Pavel, Župančičeva c. 2, Metli-
ka, odločbo OZS o obrtnem dovoljenju št.
011416/0272/00-44/1995. s-54193

Kostelec Pavel, Župančičeva c. 2, Metli-
ka, delovno knjižico. g-54195

Kralj Daniel, Škofova ulica 3, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1062/8-87. s-54064

Kramolc Sašo, Lokovica 7a, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14653,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-54104

Krašovc Sonja, Migojnice 95b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 321413, izdala UE Žalec. p-54036

Kuželj Zvone, Pot za Krajem 24a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 136708, reg. št. 24669, izdala UE Kranj.
g-54105

Kustec Aleš, Hardek 38, Ormož, oseb-
no izkaznico št. AA 848209. g-54084

Kuzma Igor, Adlešiči 35, Adlešiči, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala UE
Črnomelj. g-54272

Lanišek Pavel, Cesta treh talcev 8b, Me-
kinje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7003, izdala UE Kamnik. s-54282

Lanišek Rok, Beleharjeva cesta 9, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1155015, reg. št. 41604, izdala UE
Kranj. s-54168

Levančič Darko, Trnovica 8, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10678, izdala UE Grosuplje. s-54199

Luin Mojca, Kotnikova ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 969604, reg. št. 60031, izdala UE Ljub-
ljana. p-54051

Malenšek Polona, Finžgarjeva 8, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 007081,
izdala SOB Jesenice. g-54161

Martinelli Branko, M. Škapina 2, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5823.
g-54301

Maslič Simo, Šmarje 47, Koper, kupone
k zavarovalni polici št. 519797, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-54005

Matko Rudi, Črnuška cesta 6, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0508320, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-54137

Mašič Rok, Mokrice 11, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11915,
izdala UE Vrhnika. s-54038

Mercina Andrej, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024034, reg. št. 207005, izdala UE
Ljubljana. s-54048

Mezgec Amelija, Vodopivčeva 8, Koper,
vozniško dovoljenje. g-54023

Mivšek Edvard, Partizanski tabor 11,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH,št. 6999, izdala UE Vrhnika.
s-54146

Može Andreja, Plemberk 3, Stopiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36368, iz-
dala UE Novo mesto. g-54090

Mrežar Ana, Smlednik 42, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1115751, reg. št. 46988, izdala UE
Kranj. s-54044

Mrzlikar Vinko, Triglavska ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 41871, S 730085, izdala UE Ljubljana.
s-54148

Mujagić Sadela, Ul. 511. brigade 20a,
Bosanska Krupa, zaključno spričevalo Mod-
no modelarske šole v Mariboru, izdano leta
1976. g-54290

Muršec Vida, Ločki vrh 52a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24958,
izdala UE Ptuj. s-54221

Nastić Ljubica, Kunaverjeva ul. 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-54266

Nastić Ljubica, Kunaverjeva ul. 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Pre-
žihov Voranc v Ljubljani, izdano na ime Đuki-
ć. s-54267

Ninić Nevenka, Novakova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926174, reg. št. 47310, izdala UE Ljub-
ljana. s-54071

Nježič Siniša, Gubčeva ul.1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474815,
reg.št. 41897. g-54280

Novak Andrej, Obrtniška ulica 7, Ptuj,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-54320

Oblak Ana, Drulovka 11b, Kranj, oseb-
no izkaznico št. AA 597447. g-54196

Obranovič Gregor, Kidričeva ul. 3, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
12042, izdala UE Kočevje. g-54034

Obrenović Dragica, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. s-54211

Ogrinec Dušan, Rožna dolina 1, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6866, izdala UE Grosuplje. s-54030

Omerzel Tanja, Gmajna 18d, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11362, izdano v Slovenj Gradcu. g-54095

Onuk Lovrenc, Sv. trije kralji 22, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
845, izdala UE Radlje ob Dravi. p-54024

Oražem Janez, Rova 34, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25610,
S 131928, izdala UE Domžale. s-54210

Orelj Gregor, Černetova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
197644, S 846093, izdala UE Ljubljana.
s-54319

Pavić Vanda, Ulica pod gozdom 18, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 971917, reg. št. 83196, izdala UE Ljub-
ljana. s-54050

Pavlič Damjan, Iga vas 16, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 762738,
reg. št. 8978, izdala UE Postojna. s-54109

Pavlič Marija, Ljubno 11, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3107.
g-54278

Pekarović Dean, Linhartova cesta 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 164046, S 217302, izdala UE Ljublja-
na. s-54306

Pengal Jure, Dunajska cesta 410, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1136744, reg. št. 173905, izdala UE
Ljubljana. s-54085

Perko Milan, Hanjigovci 15, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje št. 8691, izdala UE Or-
mož. g-54307

Perko Uroš, Klopce 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 765499,
reg. št. 184369, izdala UE Ljubljana.
s-54115

Petan Dušan, Oklukova gova 13, Srom-
lje, vozniško dovoljenje. p-54055

Petrak Jernej, Košnica 41b, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 41424.
p-54057

Pirih Bogomir, Žagarjeva 5, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000935479, izdala
UE Tolmin. g-54276

Plošinjak Jasna, Stojnci 81, Markovci,
delovno knjižico, reg. št. 51414, izdana na
Ptuju, leta 1994/1995. g-54008

Požin Irena, Žagarjeva 3, Tolmin, voz-
niško dovoljenje št. S 000834679, izdala
UE Tolmin. g-54286

Podgornik Alojzij, Vrtojbenska 22, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. AB,
izdala UE Nova Gorica. p-54052

Poncič Ljubomir, Trubarjeva 2, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9746,
izdala UE Piran. g-54302

Predovič Nada, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 48807, S 1044378, izdala UE Ljublja-
na. s-54321

Prelovšek Saša, Ažbetova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
171703, S 646486, izdala UE Ljubljana.
s-54252

Prislan Tina, Rudija Papeža 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1033167, reg. št. 45491, izdala UE
Kranj. s-54031

Pšeničnik Peter, Zgornje Stranje 1, Sta-
hovica, zavarovalno polico št. 0594053, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-54260

Qarri Sylejman, Vrhpolje 33, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 16398,
izdala UE Sežana. g-54026

Rahman Elvis, Plešičeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Miš-
ka Kranjca v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-54164

Rak Davorin, Zadobrovška cesta 90a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 595946, reg. št. 61276, izdala
UE Ljubljana. s-54006

Rakovec Ivan, Novakova 11, Ormož,
osebno izkaznico št. AA 452217. g-54086

Rakovec Ivan, Novakova 11, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1637,
izdala UE Ormož. g-54089

Rakovec Sandi, Jezerska cesta 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 808874, reg. št. 32491, izdala UE Kranj.
s-54136

Rakuša Martin, Kidričeva ulica 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1081973, izdala UE Žalec. p-54034
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Račečič Albert, Brod 76, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10527, izdala Občina Novo mesto.
s-54294

Rigler Polonca, Cesta na postajo 54,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 186366, S 243844, izdala UE Ljublja-
na. s-54041

Rogel Marjan, Skapinova ulica 23, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-3439/94, izdala Prista-
niška kapitanija v Kopru. s-54318

Rojc Darko, Dekani 228/a, Dekani, spri-
čevala osnovne šole. g-54217

Rolih Jaksetič Marjetka, Vrbovo 6, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001084018, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-54285

Romič Irena, Rimska ploščad 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17180, iz-
dala UE Ptuj. g-54279

Rupert Mojca, Lesenje 15, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1035554, izdala UE Litija. s-54078

Rus Igor, Kuštrinova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1190547, reg. št. 20237, izdala UE Ljub-
ljana. s-54045

Savić Nenad, Viška cesta 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 164243,
S 449207, izdala UE Ljubljana. S-54152

Seražin Karmen, Tomaj 62, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10486,
izdala UE Sežana. g-54096

Seražin Niko, Tomaj 62, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5467, iz-
dala UE Sežana. g-54097

Sever Janez, Podgorica pri Podtaboru
1, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11218, izdala UE Grosuplje.
s-54258

Sešek Zvonka, Zgornje Pirniče 101a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928835, reg. št. 160610, izdala UE
Ljubljana. s-54106

Simčič Dejan, Pot na Fužine 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1104009, reg. št. 213148, izdala UE
Ljubljana. s-54010

Skalar Frančišek, Tominčeva cesta 29,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 805160, reg. št. 39149, izdala UE Kranj.
g-54037

Skerbinšek Štefan, Ul. bratov Mernik 12,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
509, izdala UE Slovenske Konjice.
p-54011

Slabe Simona, Levstikova ul. 23, Žiri,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje mlekarske
in kmetijske šole Kranj, izdani leta 1994 in
1995 na ime Poljanšek Simona. s-54131

Stanič Uroš, Majcni 18, Sežana, voz-
niško dovoljenje. g-54204

Stanol Venčeslav, Mihalovci 42, Ivanj-
kovci, osebno izkaznico št. AA 11744088.
g-54219

Stergulec Janez, Dane 13, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1139497, reg. št. 11403, izdala UE
Cerknica. s-54002

Strgar Simona, Trpinčeva ulica 82a,
Ljubljana, spričevalo IV. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Upravne administra-

tivne šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-54309

Stupica Matilda, Suhadole 19a, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15171, izdala UE Kamnik. s-54190

Šaša Mirjana, Clevelandska ulica 17a,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, izdana leta
1990. g-54238

Šefman Maruša, Ul. Malči Beličeve 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico št.
19312481. s-54240

Šefman Tomi, Dergomaška 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195495, S 1252610, izdala UE Ljubljana.
s-54209

Šega Matija, Celovška cesta 122, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9442,
S 89603, izdala UE Ljubljana. s-54329

Šisernik Rok, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15008, izdala UE Slovenj Gradec. g-54158

Škerl Janez, Črtomirova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
146744, S 100838, izdala UE Ljubljana.
s-54330

Škoberne Andrej, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024494, reg. št. 184500, izdala UE
Ljubljana. s-54003

Škrbina Matjaž, Zlatek 63, Ljubljana, let-
ni spričevali za 3. in 4. letnik ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole
Ljubljana, spričevala izdana leta 1992 in
1995. s-54079

Škrbinc Sašo, Stebljevek 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19.692,
izdala UE Kamnik. S-54017

Šljivar Vahid, Topniška ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 513733, reg. št. 172051, izdala UE Ljub-
ljana. p-54018

Šoba Peter, Blanca 55, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 7787. p-54002

Špenger Henrik, Sv. Jernej nad Muto 5,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9924, izdala UE Radlje ob Dravi. p-54059

Štaleker Andrej, Legen 57/a, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11716,
izdala UE Slovenj Gradec. s-54222

Štefančič Nejc, Župančičeva cesta 14,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20148, izdala UE Grosuplje. s-54259

Štihec Jasmina, Lendavske gorice 18,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14005, izdala UE Lendava. p-54061

Štrovs Anja, Jurčkova cesta 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 583513, reg. št. 10228, izdala UE Ljub-
ljana. s-54177

Štulanović Meho, Velika Kladuša, BIH,
spričevalo Srednje lesarske šole, Škofja Lo-
ka, izdano dne 20. 1. 1982, št. 18-36/82.
s-54180

Štumberger Mihael, Zaloška cesta 65b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 216999, reg. št. 185513, idala UE
Ljubljana. s-54141

Šukljan Marjan, C. na Markovec 1, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-54032

Švab Matjaž, Stenica 41, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13334, izdala
UE Slovenske Konjice. p-54010

Tepež Rafko, Runtole 39, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 37904. p-54021

Tomažič Aleš, Pot na Fužine 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1214842, reg. št. 191778, izdala UE
Ljubljana. s-54191

Tomšič Tanja, Gornji Rogatec 10, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje kat. GH, št.
20258, izdala UE Grosuplje. s-542466

Tonja Darja, Sv. duh 214, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21964.
g-54035

Toskaj Agim, Ranca 23/a, Pesnica, za-
varovalno polico št. 173745, izdala Zavaro-
valna hiša Slovenica Maribor. g-54289

Trojer Tedja, Hafnerjevo naselje 63,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19499, izdala UE Škofja Loka. s-54112

Trunk Majda, Gorišnica 127, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37606,
izdala UE Ptuj. g-54162

Turek Klemen, Ulica Malči Beličeve 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931058, reg. št. 171489, izdala UE
Ljubljana. s-54072

Turk Petra, Scopolijeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
204590, S 1012198, izdala UE Ljubljana.
s-54117

Ulčakar Klemen, Zalog pri Moravčah 6a,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
1131962, reg. št. 31519, izdala UE Dom-
žale. s-54110

Unger Emil, Sotina 6, Rogašovci, voz-
niško dovoljenje št. 12170. p-54056

Urbanc Jože, Močilnikarjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 685920, reg. št. 137688, izdala UE
Ljubljana. s-54042

Uršič Jaka, Na Lokvi 17, Vrtojba, Šem-
peter, vozniško dovoljenje. g-54098

Vabšek Vojko, Puhova ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 585625, izdala Zava-
rovalnica Tilia, velja do 29. 3. 1999.
s-54139

Vaupotič Franc, Dolič 3, Desternik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-54220

Veljić Esed, Masarykova cesta 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
178425, S 294600, izdala UE Ljubljana.
s-54263

Vidali Grozdan, Zg. Škofije 50, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 24164. g-54027

Videnič Franc, Rožna dolina C. IX 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 58879, S 565117, izdala UE Ljubljana.
s-54197

Vidlak Miran, Kotredež 39, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1171947, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-54042

Vidmar Tina, Zalog pri Cerkljah 32, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 522501, reg. št. 42101, izdala UE Kranj.
s-54059

Viher Tomislav, Podvin 11, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 453025.
g-54156

Visintin Jože, Sedejeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114728, S 1165733, izdala UE Ljubljana.
s-54325

Vokić Gojko, Zupančičeva 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 1160070, reg. št. 31935, izdala UE
Domžale. s-54055

Volovec Majda, Ul. Ulrika Pirca 7, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3562,
izdala UE Sežana. g-54033

Vrhovac Željko, Šišenska cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
197565, S 1138139, izdala UE Ljubljana.
s-54323

Vukadin Milan, Viška cesta 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1096014, reg. št. 184657, izdala UE
Ljubljana. s-54103

Wagner Rudolf-Zmagoslav, Malnarjeva
ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 814162, reg. št. 103357, iz-
dala UE Ljubljana. s-54024

Weisseisen Saška, Zlato Polje 12c,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 427505, reg. št. 41464, izdala UE Kranj.
g-54281

Zajc Monika, Šaranovičeva 31, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 00355452, reg. št. 26679, izdala UE
Domžale. s-54144

Zamuda Kornelija, Hrastje-Mota 90, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8911, izdala UE Gornja Radgona.
g-54213

Zekovič Kovijana, Cesta 4. julija 48, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12402, izdala UE Krško. p-54079

Zidanski Nataša, Pirešica 25, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 902101, izdala UE Žalec. p-54047

Zorec Slavka, Cesta 17, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7398,S
000401560, izdala UE Trebnje. s-54224

Zupan Anita, Begunje 109, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 23843. g-54277

Zupančič Pavla, Seidlova 68, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20562, izdala UE Novo mesto. g-54206

Zupančič Tomaž, Avsečeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 841261, reg. št. 131000, izdala UE
Ljubljana. s-54061

Zupančič Zdenka, Puciharjeva 9, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
216960, S 1214453, izdala UE Ljubljana.
s-54202

Žbogar Aljoša, Dol. Lokovce 182, Če-
povan, spričevalo 4. letnika srednje šole.
g-54291

Žekar Stanka, Presečno 19, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 135, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-54063

Žibert Marjan, Ragovska 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
34051, izdala UE Novo mesto. g-54205

Živic Milan, Škale 97/b, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 26313, izdala
UE Velenje. p-54013

Žveglič Marjan, Reštanj 38, Senovo, voz-
niško dovoljenje. p-54054
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