
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 60 Ljubljana, petek 28. 8. 1998 ISSN 1318-9182 Leto VIII

Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 53 z dne 30. 7.
1998, stran 5250, Rg-203251, Srg št.
98/00144, se firma pravilno glasi: CEST-
NO PODJETJE KOPER, d.d., družba za
gradnjo in vzdrževanje cest.

KOPER

Rg-36218
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00087 z
dne 26. 3. 1996, pri subjektu vpisa LAX,
proizvodnja, trgovina, d.o.o., Izola, Obrt-
na cona, sedež: Obrtna cona, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/03491/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5677190
Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Marino, Izola, Ilirska

ulica 28, vstop 15. 10. 1992, vložek
1,576.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

LJUBLJANA

Rg-204081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07231 z dne 16. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1243918
Firma: RUDNIMMO, družba za poslo-

vanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: RUDNIMMO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelji: SOCIETE FONCIERE IN-

TERNATIONALE E.LECLERC – SOFILEC,

ISSY LES MOULINEAUX, 52 rue Camille
Desmoulins, vstop 15. 12. 1997, vložek
28,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šnuderl Marjana, Ljubljana, Valva-
sorjeva 1, imenovana 15. 12. 1997, druž-
bo zastopa in predstavlja proti tretjim ose-
bam v vseh poslih razen: tistih, ki se nana-
šajo na vsakršne investicije kakršnekoli
oblike, ki so bile po načinu, znesku ali po
predmetu predvidene in dovoljene v letnem
proračunu; vsake odločitve v zvezi s
sklepanjem in izvrševanjem gradbenih po-
godb za nepremičnine družbe; vsakega po-
sojila ali avansa družbe, v okviru običajnega
poslovnega predmeta družbe; prodaje, pre-
nosa ali najema, v kakršnikoli obliki, sred-
stev družbe, ki niso nepremičnine, če te
operacije sodijo v običajno tekoče poslova-
nje družbe; skepanja, spreminjanja in pre-
nehanja okvirnih pogodb o storitvah, nabavi
blaga, v kolikor sodijo v običajno tekoče
poslovanje družbe; sklepanja, spreminjanja
in prenehanja delovnih pogodb in pogodb o
zastopanju; določitve organigrama družbe
in plačilne liste; druge posle, če tako določi
skupščina; prokurist Hignet Jean-Francois,
La Boisse, Route nationale, imenovan
15. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Kerbrat Jean
Yves, Roger Henri Simon in Andre Morice
Jean-Claude, vsi vstopili 15. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-204082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07232 z dne 12. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30209/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1243926
Firma: MEYPA, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEYPA, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 244

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mazreku Mejra, Ljublja-

na, Slovenska cesta 38, vstop 19. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mazreku Mejra, imenovana
19. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
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pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-

nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00053 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa FILTEX, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Slomškova 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, akta o
ustanovitvi z dne 6. 1. 1998, poprava tipa
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5619378
Firma: FILTEX, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: FILTEX, d.o.o.
Sedež: 1218 Komenda, Zadružna 32
Ustanovitelji: Šešok Janja, izstop 6. 1.

1998; Šešok Klemen, Komenda, Zadružna
32, vstop 6. 1. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Šešok Janja, Komenda, Zadruž-
na 32, razrešena 15. 6. 1994 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
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na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski

potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00068 z dne 12. 2. 1998 pri subjektu
vpisa OPEN SOCIETY INSTITUTE – SLO-
VENIA, Zavod za odprto družbo, Slove-
nija, sedež: Vegova 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti,
spremembo naslova ustanovitelja ter akta o
ustanovitvi z dne 6. 1. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5872138
Ustanovitelj: OPEN SOCIETY INSTI-

TUTE, New York, 400 West 59th Street,
vstop 24. 10. 1994, vložek 2,481.516 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo.

Rg-204087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00076 z dne 4. 2. 1998 pod št. vložka
1/30182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št. . 1253336
Firma: AVTOHIŠA ŠPAJZER, Podjetje

za popravila, vzdrževanje in prodajo
cestnih motornih vozil, d.o.o., Trbovlje

Skrajšana firma: AVTOHIŠA ŠPAJZER,
d.o.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1420  Trbovlje,  Partizanska
c. 51

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Špajzer Ivan, Trbovlje, Knez-

dol 13, vstop 9. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Špajzer Beti, Trbovlje, Knezdol 13,
imenovana 9. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina 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 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding druž-
bami; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-204089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00191 z dne 17. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ABYSS, elektroinženiring in projek-
tiva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta 24.
junija 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1123530

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-
sta 3.

Rg-204090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00226 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MLACOM, družba za proizvodnjo
in trgovanje z računalniškimi sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Koželjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5287677
Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska

51a.

Rg-204091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00332 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa DAMLIN, trgovina in storitve, d.o.o.,
Dob, Škocjan 3, sedež: Škocjan 3, 1233
Dob, pod vložno št. 1/29135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne
16. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1192736
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-204092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00336 z dne 17. 2. 1998 pri subjektu
vpisa DR. GORKIČ, zdravstvena dejav-
nost, zastopanje in prodaja medicinske
opreme, d.o.o., sedež: Stara cesta 6,
1370 Logatec, pod vložno št.
1/15020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5573491
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-204093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00360 z dne 13. 2. 1998 pri subjektu
vpisa HYDROVOD, komunalno podjetje
Kočevje-Ribnica, p.o., sedež: Ljubljanska
38, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/00786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5073251
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

6024 Cestni tovorni promet.

Rg-204096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00764 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa DERMASTJA, export-import, trgovi-
na in posredništvo, d.o.o., Ljubljana,
Prelčeva 5, sedež: Prelčeva 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12885/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi družbe z dne 9. 2. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5507804
Firma: DERMASTJA, export-import, tr-

govina in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 8
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:

2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije.

Rg-204097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00788 z dne 11. 2. 1998 pri subjektu
vpisa PROFI, projektiranje in finančni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 35,
sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
6130/96 – zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 5361044
Firma: PROFI, projektiranje in finanč-

ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 13.

Rg-204099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00871 z dne 18. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ST-STORITVE TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Privoz 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 11. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5699134
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 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-
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06472 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa BEŽIGRAD STORITVE, d.o.o., Ljub-
ljana, vzdrževanje, marketing, svetova-
nje, trgovina, uvoz in izvoz, servisiranje,
turistična dejavnost, gostinska dejav-
nost, sedež: Smoletova ul. 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23829/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnikov in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5792568
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Krajevna skupnost Beži-

grad I, Ljubljana, Smoletova ul. 16, vstop
14. 2. 1992, vložek 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Krajevna skupnost
Bežigrad II, Ljubljana, Smoletova ul. 16, vs-
top 14. 2. 1992, vložek 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Vehovar Franc, razrešen 12. 5.
1994 kot v.d. direktorja; zastopnik Rum-
pret Igor, Ljubljana, Bežigrad 27, razrešen
12. 5. 1994 in imenovan za prokurista;
zastopnik Latinčič Veljko, Ljubljana, Puho-
va 8, razrešen 12. 5. 1994 in imenovan za
prokurista; zastopnik Kostjukovskij Niko-
laj, Ljubljana, Molniške čete 11, razrešen
12. 5. 1994 in imenovan za prokurista;
direktor Rejc Tadej, Ljubljana, Vodovodna
3, imenovan 12. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17544 z dne 13. 3. 1998 pri subjektu
vpisa NEVROPOS, Svetovanje s področ-
ja nevrologije, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09070/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
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d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, deležev, zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424097
Firma: NEVROPOS – PEROVIĆ in osta-

li, Svetovanje s področja nevrologije,
d.n.o.

Skrajšana firma: NEVROPOS – PERO-
VIĆ IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Perović Miloš, Ljubljana,
Tržaška c. 10, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 9. 2. 1998, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Višnar-Perović Alenka, Ljubljana, Tržaška c.
10, vstop 9. 2. 1998, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perović Miloš, razrešen 9. 2. 1998
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo neomejeno, vedno le skupaj z
družbenico Alenko Višnar-Perović; direkto-
rica Višnar-Perović Alenka, imenovana 9. 2.
1998, zastopa družbo neomejeno, vedno
le skupaj z družbenikom Milošem Perovi-
ćem.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-204113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19549 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa IROS, Inštitut za razvijanje organi-
zacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Vur-
nikova 8, sedež: Vurnikova 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12671/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5499399
Firma: IROS, Inštitut za razvijanje or-

ganizacijskih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: IROS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šarman Zvonka, Ljublja-

na, Vurnikova 8, vstop 8. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šarman Robert, izstop 23. 12. 1994; Bal-
žalorsky Magda, izstop 23. 12. 1994; Bal-
žalorsky Volodja, izstop 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-204117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03321 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa CERTINVEST, finančno posredniš-
tvo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156 – WTC, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25557/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža, zastopnika in

akta o ustanovitvi z dne 12. 5. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5860253
Osnovni kapital: 93,000.000 SIT
Ustanovitelj: Specht Leopold, dr. Wien,

Einsiedeleigasse 41/6, vstop 1. 7. 1994,
vložek 93,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Boštjan, razrešen 12. 5. 1997;
direktor Justin Tomaž, Ljubljana, Krivec 8,
imenovan 12. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-204119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05355 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa BTS COMPANY, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana,
sedež: Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05725 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe z
dne 2. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5345421
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelja: Boh Tomaž, Škofljica, Uli-

ca Jerneja Petriča 7, vstop 29. 12. 1989,
vložek 100,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Boh Sandi, Škofljica, Smerjene
48, vstop 29. 12. 1989, vložek
100,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-204121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05878 z dne 10. 3. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOTRADE, d.o.o., družba za po-
pravilo avtomobilov in trgovino z avto-
mobili, stroji in rezervnimi deli, Vrhnika,
Drenov Grič 44, sedež: Drenov Grič 44,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/05246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža dejavnosti in akta o
ustanovitvi z dne 7. 10. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5337003
Firma: AVTOTRADE, d.o.o., družba za

popravilo avtomobilov in trgovino z av-
tomobili, stroji in rezervnimi deli, Vrhni-
ka, Sinja Gorica 11

Sedež: 1360 Vrhnika, Sinja Gorica 11
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:

6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-204122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05900 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MICHTNER-OPTIK, trgovska druž-
ba, d.o.o., sedež: Cesta na Krko 12,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/25722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5869056
Ustanovitelj: MICHTNER OPTIK, Ge-

sellschaft m.b.H., Wien, Schmalzhofgasse

12, vstop 5. 9. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06395 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa YUCCA, trgovina, turizem, informa-
tika, d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log
88, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 5. 11. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5307449
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7488 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-204124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06693 z dne 2. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PODJETJE ZA RUDARSKA DELA
LJUBLJANA, p.o., sedež: Dimičeva 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098688
Firma: RGS, Rudarstvo-gradbeniš-

tvo-sanacije, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: RGS, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop 7. 1.
1997, vložek 20,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
7. 1. 1997, vložek 20,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vs-
top 7. 1. 1997, vložek 78,726.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; upravičenci in-
terne razdelitve, vstopili 7. 1. 1997, vložili
23,296.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 7. 1. 1997, vložili 57,978.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šafar Albert, Ljubljana, Preglov trg
11, razrešen 7. 1. 1997 kot v.d. direktorja
in imenovan za predsednika uprave, ki za-
stopa družbo brez omejitev; član uprave
Uranič Medan, Ljubljana, Celovška 122,
imenovan 7. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Sladič Roman, Ljub-
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ljana, Dunajska 101, imenovan 7. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Novak Franc, Ljubljana, Komanova 19a,
imenovan 7. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kurbegović
Emir, Skubic Branko in Burkan Jaser, vsi
vstopili 7. 1. 1997.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01007/01537 – 1997/TJ z dne
26. 11. 1997.

Rg-204125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06701 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa JULI-JANA, podjetje za polnjenje,
proizvodnjo in promet vode, mineralne
vode in brezalkoholnih pijač, d.o.o.,
Ljubljana, Mašera Spasičeva 12/7, se-
dež: Mašera Spasičeva 12/7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28059/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5950589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Slivniker Peter, Ljubljana, Topniška
45, imenovan 19. 11. 1997.

Rg-204126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06702 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PRO-MAK, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo cvetja, notranjo in zunanjo tr-
govino, sedež: Mašere Spasičeva 12/7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5757347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Slivniker Peter, Ljubljana, Topniška
45, imenovan 19. 11. 1997.

Rg-204128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06777 z dne 17. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30338/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1243357
Firma: LANCO KOMPERSORJI, podjet-

je za prodajo in servis kompresorjev,
d.o.o.

Skrajšana firma: LANCO KOMPRE-
SORJI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 208

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Langus Breda, Ljubljana,

Pod hrasti 62, vstop 28. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Langus Breda, imenovana 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06990 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ADC, Proizvodnja, trgovina in stori-
tve s področja kmetijstva, d.o.o., Medve-
dova 28, Ljubljana, sedež: Medvedova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5435617
Firma: ADC, Proizvodnja, trgovina in

storitve s področja kmetijstva, d.o.o.,
Glonarjeva 8, Ljubljana

Skrajšana firma: ADC, d.o.o., Glonarje-
va 8, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07154 z dne 13. 3. 1998 pri subjektu
vpisa BMC, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Mengeš, sedež: Loka, Stoparjeva
4, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/21989/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanovitelja, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1227726
Firma: BMC, trgovina in proizvodnja,

d.o.o.
Skrajšana firma: BMC, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Groblje 3a,

Rodica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mežnar Miran, izstop

19. 11. 1997; Mežnar-Prusnik Bernarda,
Loka pri Mengšu, Na gmajni 2, vstop
19. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mežnar Miran, razrešen 19. 11.
1997; direktorica Mežnar-Prusnik Bernar-
da, imenovana 19. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
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gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07368 z dne 10. 3. 1998 pri subjektu
vpisa IMP ČRPALKE, Ljubljana, d.d., se-
dež: Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, tipa zastopnika, članov
nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5226538
Osnovni kapital: 333,034.000 SIT
Ustanovitelji: IMP, proizvodnja črpalk in

agregatov Ljubljana, izstop 10. 6. 1997; po-
sebni seznam, ki je priloga pogodbi o usta-
novitvi, d.d., izstop 10. 6. 1997; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop
10. 6. 1997, vložek 64,510.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vs-
top 10. 6. 1997, vložek 29,982.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 10. 6. 1997, vložek 59,965.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 10. 6. 1997, vložili
48,392.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 10. 6. 1997, vložili 40,176.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
javne prodaje, vstopili 10. 6. 1997, vložili
56,798.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Slovenska razvojna družba, po
12. členu ZLPP, z oznako delnic H, Ljublja-
na, Dunajska 160, vstop 10. 6. 1997, vlo-
žek 1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; dosedanji delničarji, vstopili 10. 6.
1997, vložili 31,671.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolarič Josip, Ljubljana, Jakčeva 39,
razrešen 24. 11. 1997 in imenovan za di-

rektorja, ki zastopa družbo kot direktor za-
časne uprave, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Plešec Franc,
Kapun Milan in Kremesec Milan, izstopili
10. 6. 1997 ter Plešec Franc, Kremesec
Milan, Kapun Milan, Avguštin Jože in Avšič
Marko, vsi vstopili 10. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01394/01365 – 1997/SD z dne
23. 12. 1997.

Rg-204133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00118 z dne 2. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DENOR, podjetje za svetovanje, tr-
govanje in posredništvo d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5540372
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ranzinger-Resnik Nevenka, raz-
rešena 31. 12. 1997; direktor Pešec Mi-
loš, Celje, Efenkova ulica 50, imenovan
1. 1. 1998, zastopa družbo z vsemi poob-
lastili in odgovornostmi, razen pri nabavi in
odtujitvi nepremičnin, katerih vrednost pre-
sega tolarsko protivrednost 300.000 DEM,
za kar potrebuje soglasje skupščine.

Rg-204135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00339 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa REX, založništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 88, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02464/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo ustanoviteljev in druž-
bene pogodbe z dne 12. 1. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5300061
Ustanovitelja: Dernulc Aleksander, izstop

12. 1. 1998; Dernulc Andrej, Grosuplje,
Ponova vas 102, vstop 12. 1. 1998, vložek
125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dernulc Aleš, Grosuplje, Ponova vas 102,
vstop 12. 1. 1998, vložek 125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00418 z dne 4. 3. 1998 pri subjektu
vpisa RIKO – MTIM, d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Trg 25. maja
18, Sodražica, sedež: Trg 25. maja 18,
1317 Sodražica, pod vložno št.
1/23527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in priimka ter naslova ustanoviteljice
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5788404
Firma: RIKO – MTIM, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: RIKO – MTIM, d.o.o.,

Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Opekarska 12
Ustanoviteljica: Kljun Maruša, Ortnek,

Pusti hrib št. 1, vstop 19. 12. 1994, vložek
705.322,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-204137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00423 z dne 3. 3. 1998 pri subjektu
vpisa TISA, podjetje za opravljanje goz-
darskih storitev, d.o.o., Ižanska 213,
Ljubljana, sedež: Ižanska 213, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02907/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307023
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 60240 Cestni tovorni promet;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-204141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00653 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA GRAMEX, trgovina z grad-
benimi in reprodukcijskimi materiali,
stroji in orodji, p.o., sedež: Šmartinska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, zastopnika, statuta z dne 13. 11. 1997
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000726
Firma: LESNINA GRAMEX, Trgovina z

gradbenimi in reprodukcijskimi materia-
li, stroji in orodji, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: LESNINA GRAMEX,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 294,228.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska c. 56, vstop 13. 11. 1997,
vložek 27,364.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 13. 11. 1997,
vložek 27,364.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 13. 11.
1997, vložek 206,028.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; upravičenci interne raz-
delitve, vstopili 13. 11. 1997, vložili
11,650.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 13. 11. 1997, vložili 1,226.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; lastniki trajnih
vlog, vstopili 13. 11. 1997, vložili
20,596.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelić Tomaž, razrešen 13. 11. 1997;
zastopnik Jazbec Matjaž, Ljubljana, Palme-
jeva ul. 30, imenovan 13. 11. 1997, kot
začasna uprava zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Jelić Tomaž,
Borisov Vladimir in Krušič Vida, vsi vstopili
13. 11. 1997.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 3. 1998:
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 671
Pomožne dejavnosti v finančnem posred-
ništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje tr-

ga in javnega mnenja; podjetniško svetova-
nje; upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana dne 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01416/01429 – 1998/NGT z dne
3. 2. 1998.

Rg-204142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00663 z dne 3. 3. 1998 pri subjektu
vpisa TULIPAN ŠKAFAR, k.d., podjetje za
trgovino in gostinstvo, sedež: Črna vas
191, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 2. 2. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 1194038
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-204143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00667 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/30277/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1273744
Firma: KALIŠNIK, k.d., storitve, pro-

izvodnja in inženiring, Stranje
Skrajšana firma: KALIŠNIK, k.d., Stra-

nje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1242 Stahovica, Zgornje Stra-

nje, 1a
Ustanovitelja: Kališnik Slavka, Stahovi-

ca, Črna pri Kamniku 21, vstop 30. 1.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
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moženjem; Kališnik Iztok, Stahovica, Črna
pri Kamniku 21, vstop 30. 1. 1998, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kališnik Slavka, imenovana 30. 1.
1998, kot komplementarka zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-204144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00710 z dne 12. 3. 1998 pri subjektu
vpisa CVETKOVIĆ GRADBENIK IN OSTA-
LI, gostinstvo in trgovina, d.n.o., sedež:
Gosposka 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26685/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5893577
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 104.

Rg-204145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00719 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa RUJZ DESIGN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, obrtne in poslovne
storitve, d.o.o., Škofljica, Šmarska cesta
3, sedež: Šmarska cesta 3, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/10086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža in akta o usta-
novitvi z dne 5. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5474787
Firma: RUJZ DESIGN, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, obrtne in poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: RUJZ DESIGN, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Letališka

c. 32.

Rg-204146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00876 z dne 3. 3. 1998 pri subjektu
vpisa STAT – PURKAT, k.d., montaža in
prodaja elektronskih sistemov in naprav,
sedež: Pri mostu 6, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/29304/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in družbene pogodbe z dne 10. 2.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 1193341
Firma: STAT – PURKAT, k.d., montaža

in prodaja elektronskih sistemov in na-
prav ter zaključna gradbena dela

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-

na dela, tudi dela specialnih strok; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-204147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00912 z dne 10. 3. 1998 pri subjektu
vpisa VIHARNIK, založništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, sedež:
Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17632/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi z dne 5. 2. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5605067
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo.

Rg-204148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00924 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa LOREX, d.o.o., trgovina, Dunajska
21, Ljubljana, sedež: Dunajska 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deleža, zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 20. 2. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5516650
Ustanovitelj: Marin Bojan, izstop 11. 2.

1998; Osojnik Dušan, Ljubljana, Dražgoška
ulica 39, vstop 11. 2. 1998, vložek
5,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Plahuta Ksenija, Ljubljana, Fabia-
nijeva 15, razrešena 11. 2. 1998 in imeno-
vana za prokuristko; direktor Osojnik Du-
šan, imenovan 11. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-204149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00938 z dne 10. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1273329

Firma: VAJKARD-BUTINA, podjetje za
proizvodno in trgovsko dejavnost, d.n.o.,
Ljubljana-Šentvid

Skrajšana firma: VAJKARD-BUTINA,
d.n.o., Ljubljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ker-
žičeva št. 8

Ustanovitelja: Butina Matija, Ljublja-
na-Šentvid, Keržičeva št. 8, vstop 4. 2.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Potrata Peter, Ljubljana-Šentvid,
Cizejeva št. 12, vstop 4. 2. 1998, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Butina Matija, imenovan 4. 2. 1998
zastopa družbo brez omejitev za sklepanje
poslov do 10.000 DEM v tolarski protivred-
nosti. Za presežek od gornjega zneska je
potrebno soglasje ostalega družbenika;
družbenik Potrata Peter, imenovan 4. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev za
sklepanje poslov do 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti. Za presežek od gornjega
zneska je potrebno soglasje direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0125 Reja drugih živali;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2852 Splošna mehanična dela; 2971 Proiz-
vodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proiz-
vodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
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mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6420 Telekomunikacije; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140

Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-204153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01055 z dne 16. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30335/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1274104
Firma: BENT EXELLENT, trgovina in

storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: BENT EXELLENT,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Dragomelj 82
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Resman Jože, Celje, Vrun-

čeva 1, vstop 17. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resman Jože, imenovan 17. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-204154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01091 z dne 10. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30311/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1273540
Firma: PRISLAN IN OSTALI, krov-

sko-kleparska in zaključna dela v grad-
beništvu, d.n.o.

Skrajšana firma: PRISLAN IN OSTALI,
d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje
cesta V 2

Ustanovitelja: Lesjak Tatjana, Ljublja-
na-Polje, Polje cesta V 2, vstop 20. 2.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Prislan Bojan, Nazarje, Lesar-
ska cesta 17, vstop 20. 2. 1998, odgo-
vornsot: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lesjak Tatjana, imenovana 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela.

Rg-204156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01152 z dne 3. 3. 1998 pri subjektu
vpisa AROMA, trgovina na drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartov podhod 11/5, se-
dež: Linhartov podhod 11/5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 19477/94 – uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo deleža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5741548
Osnovni kapital: 1,608.286 SIT
Ustanovitelji: Novak Martin, Hinje, Vise-

jec 23, vstop 23. 2. 1993, vložek
1,608.286 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Novak Amalija, Ljubljana, Jakčeva
5, imenovana 29. 12. 1994.

Rg-204158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01255 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MEDNARODNA BORZA ZA OP-
CIJSKE IN TERMINSKE POSLE, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30171/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 26. 2. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 1243802
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 156
Osnovni kapital: 11,780.000 SIT
Ustanovitelji: VERITAS, družba za termin-

ske, opcijske in gospodarske posle, d.o.o.,
Maribor, Partizanska cesta 30, vstop 15. 12.
1997, vložek 1,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; VERITAS B.H., borzno posred-
niška hiša, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta
30, vstop 15. 12. 1997, vložek 1,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; AGON, pod-
jetje za grafiko, trgovino in svetovanje, Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Trstenja-
kova ulica 8, vstop 26. 2. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMENS, Podjetje za elektroniko, računalniš-
tvo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Praprotno
n.h., Hrastnik, Hrastnik, Praprotno, Praprotno
n.h., vstop 26. 2. 1998, vložek 500.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; KAPITAL BRO-
KER, posredniška dejavnost, d.o.o., Ljuto-
mer, Jureška Cirila 4, vstop 26. 2. 1998, vlo-
žek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FISTRADE, Finančne storitve, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Spodnja Idrija, Spodnja Idrija,
Spodnja Idrija 27, vstop 26. 2. 1998, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GRADIS-NIZKE GRADNJE, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.d., Maribor, Lavričeva 3, vs-
top 26. 2. 1998, vložek 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; ZLATOROG, pod-
jetje za ustanavljanje, financiranje in upravlja-
nje ter opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d.,
Maribor, Ulica 10. oktobra 9, vstop 26. 2.
1998, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ASTER, družba za učinkovite
računalniške rešitve, d.o.o., Ljubljana, Nade
Ovčakove 1, Ljubljana, Nade Ovčakove 1,
vstop 26. 2. 1998, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; KOGAL, proizvod-
nja-trgovina-storitve, d.o.o., Šentilj v Sloven-
skih Goricah, Šentilj 35, vstop 26. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurejevčič Benjamin, razrešen 26. 2.
1998; prokurist Verdnik Domen, Ljubljana,
Kristanova ulica 6, razrešen 26. 2. 1998,
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
67110 Storitve finančnih trgov; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-204161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01276 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1278185
Firma: HANDS, gostinstvo in turizem,

d.o.o., Polhov Gradec, Praproče 3a
Skrajšana firma: HANDOS, d.o.o., Pol-

hov Gradec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1355 Polhov Gradec, Prapro-

če 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žerovnik Helena, Ljubljana,

Ul. bratov Babnik 7, vstop 4. 3. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Maček Simon, Polhov Gradec, Pra-
proče 3a, vstop 4. 3. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žerovnik Helena, imenovana 4. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Maček Simon, imenovan 4. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50304 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-204162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01303 z dne 26. 3. 1998 pri subjektu
vpisa KONSTILL, trgovina, proizvodnja,
transport, d.o.o., Cesta na postajo 52,
Brezovica, sedež: Cesta na postajo 52,
1351 Brezovica, pod vložno št.
1/12032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o uta-
novitvi z dne 4. 3. 1998 in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5487005
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:

1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1542 Proizvodnja rafini-
ranega olja in maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različ-
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nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1711 Priprava in
predenje vlaken bombažnega tipa; 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 22522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-

gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 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.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe.

Rg-204163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01316 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa COPLAST, družba za proizvodnjo,
zunanjo trgovino in marketing, d.o.o.,
Brezovica, sedež: Podsvetija 8, 1351
Brezovica, pod vložno št. 1/12271/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in akta o
ustanovitvi z dne 4. 3. 1998 s temile po-
datki:

Matičnašt.: 5516951
Firma: COPLAST, družba za proizvod-

njo, zunanjo trgovino in marketing,
d.o.o.

Skrajšana firma: COPLAST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152.

Rg-204164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01317 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30357/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1278223
Firma: VASILJEVIĆ IN PARTNER, go-

stinstvo, storitve in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VASILJEVIĆ IN PART-
NER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva
ul. 9

Ustanovitelji: Vasiljević Saša, vložek
9.000 SIT in Vasiljević Tomislav, vložek
1.000 SIT, oba Ljubljana, Kunaverjeva ul.
9, vstopila 3. 3. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vasiljević Saša, imenovana 3. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
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
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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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01375 z dne 16. 3. 1998 pri subjektu
vpisa B & A, podjetje za finančne, eko-
nomske in revizijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rusjanov trg 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08755/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi z
dne 11. 3. 1998 s temile podatki:

Matičnašt.: 5426529
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska c. 45
Dejavnost, izbrisana dne 16. 3. 1998:

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01376 z dne 16. 3. 1998 pri subjektu
vpisa BO CONSULTING, družba za revi-
diranje, davčno svetovanje in ocenjeva-
nje podjetij, d.o.o., sedež: Neubergerje-
va 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi z dne 11. 3. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5872278
Dejavnost, izbrisana dne 16. 3. 1998:

6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-204172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04131 z dne 14. 4. 1998 pri subjektu
vpisa COSUN, Trgovina s sladkorjem in
prehrambenimi izdelki, d.o.o., sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi z dne 9. 7.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 1196430
Osnovni kapital: 625,000.000 SIT
Ustanovitelj: COOPERATIE COSUN

U.A., ND Breda, Zuilenstraat 100, vstop
3. 6. 1997, vložek 625,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-204173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05535 z dne 2. 4. 1998 pod št. vložka
1/16857/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5605008002
Firma: HOSPITALIA, nega in svetova-

nje, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljub-
ljana

Skrajšana firma: HOSPITALIA, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Prvnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 10
Ustanovitelji: HOSPITALIA, nega in sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 21, vs-
top 3. 10. 1997, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kokolj Marina, Škofije, Spodnje
Škofije 60, imenovana 3. 10. 1997, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1930 Proizvodnja obutve; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3615 Proizvodnja žimnic; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-204180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01024 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa FIDUCIA, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem ter druge storitvene
dejavnosti, d.o.o., sedež: Poljanska 52,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07410/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nikov in pooblastil, akta o ustanovitvi z dne
9. 1. 1998, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385717
Utanovitelj: Kalan Polona, izstop 9. 1.

1998; ACTIV HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H., Graz-Avstrija, Graz, Neufeldweg
146, vstop 9. 1. 1998, vložek 7,170.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Kalan Polona, Ljubljana, Poljan-
ska 52, razrešena 9. 1. 1998 in ponovno
imenovana za direktorico, ki družbo lahko
zastopa pri sklepanju pogodb v vrednosti
nad 15,000.000 SIT le skupaj z enim pro-
kuristom, ki mora listino sopodpisati; proku-
rist Sagadin Jože, Škofja Loka, Podlubnik
261, imenovan 9. 1. 1998, prokurist Wa-
kounig Benjamin Peter, St. K St. Kanzian
am Klopeinersee, Unternarrach 15, imeno-
van 9. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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, 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami

in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-204182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01056 z dne 2. 4. 1998 pod št. vložka
1/30397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS Celje, spremembo
firme, sedeža, ustanovitelja, zastopnika, ak-
ta o ustanovitvi z dne 16. 2. 1998 ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5557674
Firma: LUNETA TRADE, podjetje za tr-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zgor-

nji log 78
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Utanovitelj: Seničar Žilevski Marija, iz-

stop 16. 2. 1998; Žilevski Tihomir, Ljublja-
na, Cesta v Zgornji log 78, vstop 16. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Seničar Žilevski Marija, razrešena
16. 2. 1998; direktor Žilevski Tihomir, ime-
novan 16. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15710 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
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mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-

janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/03293/00 s firmo LUNETA, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Šentjur pri Celju,
Gorica 74, Gorica pri Slivnici.

Rg-204183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01073 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa VESMAR, d.o.o., trgovsko podjetje,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22494/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5775957
Sedež:  1000  Ljubljana,  Preglov

trg 15.

Rg-204184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01334 z dne 6. 4. 1998 pri subjektu
vpisa FAGANA, družba za trgovinsko de-
javnost, d.o.o., sedež: Brilejeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27620/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
4. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5932394
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-204186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01373 z dne 2. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MARAX, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska 50, sedež: Tivolska
50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28172/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nika, dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
2. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5950465
Ustanoviteljica: Maraž Cvetka, Ljubljana,

Celovška 177, izstop 2. 3. 1998; Maraž
Cvetka, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 110,
vstop 2. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maraž Cvetka, razešena 2. 3.

1998; direktorica Maraž Cvetka, imenova-
na 2. 3. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
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; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7470 Čiščenje stavb; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov.
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Rg-204187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01374 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa YANNI, mobilna telefonija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 21a, sedež: Haj-
drihova 21a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika, naziva za-
stopnika in akta o ustanovitvi družbe z dne
17. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5412544
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Artič Janez ml., Ljubljana, Hajdrihova
21a, razrešen 17. 2. 1998 in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Huč Aleksander, Ljubljana, Pot
na Rakovo Jelšo 131, imenovan 17. 2.
1998, družbo zastopa do vrednosti posa-
meznega posla v znesku 10.000 DEM ozi-
roma do skupne vrednosti poslov, sklenje-
nih v tekočem mesecu, do zneska 30.000
DEM, neomejeno. Za posle, ki presegajo
navedena zneska, mora direktor predhod-
no pridobiti pisno soglasje ustanovitelja
družbe. Za sklepanje poslov v zvezi z naku-
pom in prodajo osnovnih sredstev ter
sklepanje kreditnih pogodb mora direktor
pridobiti predhodno pisno soglasje ustano-
vitelja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-204189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01406 z dne 31. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1278398
Firma: SMOLIČ IN OSTALI, d.n.o., pod-

jetje za gostinstvo in posredništvo z ne-
premičninami

Skrajšana firma: SMOLIČ IN OSTALI,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova c.
187

Ustanovitelja: Boerc Smolič Gabriela in
Smolič Jože, oba Ljubljana, Celovška cesta
189, vstopila 9. 3. 1998, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Boerc Smolič Gabriela, imenova-
na 9. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti, ali so posebnega
in rizičnega pomena, in sicer pridobitev, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin, gradnja
ali rekonstrukcija stavb, kapitalska udelež-
ba v drugih družbah, kooperacijski in drugi
trajni posli za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov,
najem kreditov ali dajanje poroštev, če zne-
sek preseže tolarsko protivrednost 5.000

DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dodeli-
tev ali odvzem prokure; direktor Smolič Jo-
že, imenovan 9. 3. 1998 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri poslih, ki se ne
opravljajo redno v okviru dejavnosti, ali so
posebnega in rizičnega pomena, in sicer
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, gradnja ali rekonstrukcija stavb, ka-
pitalska udeležba v drugih družbah, koope-
racijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta, ustanovitev ali ukinitev
filial ali obratov, najem kreditov ali dajanje
poroštev, če znesek preseže tolarsko proti-
vrednost 5.000 DEM, sprejem ali odpust
zaposlenih, imenovanje tretje osebe za di-
rektorja in dodelitev ali odvzem prokure.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51330 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Rg-204191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01416 z dne 7. 4. 1998 pod št. vložka
1/30413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278428
Firma: PRIVATE PRESS, založništvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: PRIVATE PRESS,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Volčič Mitja Viktor, Ljublja-

na, Gorazdova ulica 17, vstop 2. 3. 1998,
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vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volčič Mitja Viktor, imenovan 2. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01433 z dne 10. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AKTIVA IIBS, d.o.o., Institute for In-
ternational business Studies – Inštitut
za mednarodno poslovno izobraževanje,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23158/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5782171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lisac Aleš, razrešen 14. 1. 1998;
direktorica Črešnar Pergar Nevenka, Ljub-
ljana, Slomškova ulica 35, imenovana 14. 1.
1998 zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01554 z dne 9. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ART DECO TRČEK & CO., oblikova-
nje, design in notranje dekoracije, d.n.o.,
sedež: Žorgova 73, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26621/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5911150
Firma: ART DECO TRČEK & CO., po-

slovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska
156.

Rg-204194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01575 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MAOP, Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stari trg 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02136/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5286778
Sedež:  1000  Ljubljana,  Moškriče-

va 39.

Rg-204195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01682 z dne 14. 4. 1998 pri subjektu
vpisa IZOBRAŽEVALNI CENTER M-ICM,
jezikovna šola, d.o.o., sedež: Kadilniko-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, izbris skrajšane

firme, spremembo zastopnika in družbene
pogodbe z dne 19. 3. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5505224
Firma: ICM JEZIKOVNA ŠOLA, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kosmač Klavdija, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 11, imenovana 19. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Rg-204198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01711 z dne 9. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOSTROJ, podjetje za trgovanje,
uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Marolto-
va 14, sedež: Maroltova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05688/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, ustanovitelja, deleža
in zastopnika ter spremembo akta o ustano-
vitvi z dne 20. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5339103
Firma: AVTOSTROJ, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSTROJ, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 47
Ustanovitelj: Hvala Dušan, Ljubljana, To-

mažičeva 101a, vstop 20. 3. 1990, vložek
7,415.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cajhen Matija, izstop 28. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cajhen Matija, razrešen 6. 12. 1996;
družbenik Hvala Dušan, razrešen 20. 3.
1998 kot namestnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-204202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06205 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa DEBELJAK, d.o.o., export-import,
podjetje za trgovino in kooperacijsko
proizvodnjo, Vinice 37, Sodražica, se-
dež: Vinice 37, 1317 Sodražica, pod vlož-
no št. 1/13864/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5526230
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-

prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 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 ra-
bo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
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računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev
in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
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propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-204203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07349 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa PARK-HIŠA TRDINOVA, garažiranje
in parkiranje, d.d., Ljubljana, sedež: Tr-
dinova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27226/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, zastopnika in statuta z dne 14. 7.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5913209
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Butinar Peter, Ljubljana, Rožanska
ulica 1, razrešen 30. 10. 1997 kot začasna
uprava in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pirc-Turk Vera,
Otorepec Branko in Poglajen Marko, vsi iz-
stopili 11. 7. 1997 ter Pirc-Turk Vera, pred-
sednica; Poglajen Marko, namestnik in Oto-
repec Branko, vsi vstopili 11.7. 1997.

Rg-204204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00783 z dne 1. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVA-
ROVANJE SLOVENIJE, PODROČNA
ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUB-
LJANA, sedež: Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19081/02 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5554195057
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lesar Danica, razrešena 31. 1.
1998 kot v.d. direktorice; direktorica Sajo-
vic Mateja, Medvode, Zgornje Pirniče 18,
imenovana 24. 11. 1997.

NOVO MESTO

Srg 98/00331 Rg-207625
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00331 z dne 6. 8.
1998 pri subjektu vpisa PIONIR KE-
RAMIKA, Novo mesto, d.d., sedež: Pod-
bevškova ulica 18, 8000 Novo mesto,
pod  vložno  št.  1/02201/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča vpis začetka
redne (prostovoljne) likvidacije s temile po-
datki:

Matična št.: 5582873
Firma: PIONIR KERAMIKA, Novo me-

sto, d.d., – v likvidaciji
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kr-

snik Stjepan, Novo mesto, Valantičevo 13,
razrešen kot direktor in imenovan za likvida-
torja 4. 8. 1998; likvidatorica Mrvar Vlasta,
Novo mesto, Kočevarjeva 6, imenovana
4. 8. 1998.

Sklep skupščine z dne 4. 8. 1998 o za-
četku redne (prostovoljne) likvidacije.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 4003/94 Rg-206
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba REALTOR, podjetje za posred-

ništvo, d.o.o., Miličinskega 9, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Do-
beršek Danico, Miličinskega 9, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 15. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 1995

Srg 95/00152 Rg-206884
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00152 z dne 9. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05431/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LAKOTNIK, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Celje

Skrajšana  firma:  LAKOTNIK,  d.o.o.,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Zidanškova uli-
ca 5

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 6. 2. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 152/95 z dne 28. 4. 1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Dovič Andrej,
Cesta Gorenjskega odreda 6, Kranj, Vink-
šelj Ivan, Mencigerjeva 5, Celje in Prašnikar
Igor, Smrekarjeva 2, Celje.

Srg 94/02753 Rg-206889
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02753 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/04681/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5686164
Firma: DELTA PRIDE, Podjetje za

opravljanje finančnih, poslovnih in trgo-
vinskih storitev, d.o.o., Celje, Pečovnik
48a

Skrajšana firma: DELTA PRIDE, d.o.o.,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Pečovnik 48a
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Sklep družbenikov z dne 30. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 2753/94 z dne 11. 10. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2753/94 z dne 8. 7.
1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Kristan Pri-
mož, Pečovnik 48/a, Celje in Balmozović
Dejan, Kersnikova 10, Celje.

Srg 94/01776 Rg-206895
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/01776 z dne 8. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/03475/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: FOZ, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Franja Vrunča
10, Šentjur pri Celju

Skrajšana firma: FOZ, d.o.o., Šentjur
pri Celju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Franja
Vrunča 10

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 24. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 1776/94 z dne 19. 5. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1776/94 z dne 8. 7.
1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Karmen Fre-
ce in Miroslav Žilaji, oba Šentjur pri Celju,
Franja Vrunča 10.

Srg 98/00548 Rg-206902
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00548 z dne 9. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06066/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po
pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5814065
Firma: NALOŽBA, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: NALOŽBA, d.o.o., Ža-

lec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Hmeljarska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 87/98 z dne 20. 5. 1998.

Srg 98/00654 Rg-206903
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00654 z dne 6. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06340/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po
pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Firma: ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d.

Skrajšana firma: Štajerski investicijski
sklad, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 6
Osnovni kapital: 8.325,823.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Prvi investicijski
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sklad, pooblaščena investicijska družba,
d.d., (vl. št. 1/25548/00), Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, Srg 2384/98 z dne 10. 6.
1998.

Srg 98/00661 Rg-206904
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00661 z dne 6. 7. 1998 pod št.
vložka 1/03586/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po
pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5565936
Firma: TERME LAŠKO, hoteli, go-

stinstvo in turizem, d.d., Laško
Skrajšana firma: TERME LAŠKO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3270 Laško, Ul. B. Kraigher-

ja 2
Osnovni kapital: 15,044.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 742/95, (vl. št. 1/0096/00) z
dne 29. 5. 1998.

KOPER

Srg 1021/95 Rg-107614
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba FOR YOU – Podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino, d.o.o., Koper,
Ilirija 35, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3884/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 12. 1995.

Družbeniki so Damjan Ščulac, Koper,
Ilirija, 35, lastnik 33,3% osnovnega kapita-
la; Ester Reganzin, Crociata di Prebenico
165, Trst, Italija, lastnik 33,3% osnovnega
kapitala in Roberto Reganzin, Localita
Chiampore 14/a, Milje, Italija, lastnik 33,3%
osnovnega kapitala.

Družbeniki izjavljajo, da družba nima ne-
poravnanih obveznosti, ne zaposlenih de-
lavcev ter prevzemajo osebno solidarno ob-
vezo plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe napram tretjim osebam.

Po prenehanju družbe se morebitna
preostala sredstva družbe, ki ostanejo po
pokritju stroškov, razdelijo med družbenike
po deležih, ki so jih imeli.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 1997

KRANJ

Srg 3603/94 Rg-207
Družba ZELENI ŠUM, Trgovsko in sto-

ritveno podjetje Voglje, d.o.o., s sede-
žem Voglje, Krakovska ul. 30, Šenčur,
vpisana na reg. vl. št. 1/1828/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bob-
nar Alojz, Krakovska ul. 30, Šenčur.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

KRŠKO

Srg 373/97 Rg-206972
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
FBP, prevozništvo, avtopralnica in fri-

zerstvo, Brežice, d.o.o., Bukošek 9, Bre-
žice, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Bratanič
Franc in Bratanič Danica, oba Bukošek 9,
Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 6. 1998

Srg 1998/94 Rg-206973
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče objavlja
sklep:

Družba KOPRINT, proizvodnja in trgo-
vina, Brežice, d.o.o., Stiploškova 4, Bre-
žice, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Srečko Kodrič in Ljerka
Kodrič, oba Stiploškova 4, Brežice, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 1995

Srg 417/97 Rg-206974
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
OTOK, podjetje za turizem in trgovi-

no, Kostanjevica na Krki, d.o.o., Oražno-
va 11, Kostanjevica na Krki, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Matjaž Zajel-
šnik in Marjana Zajelšnik, oba Ljubljanska
21, Kostanjevica na Krki.

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

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 7. 1998

Srg 428/97 Rg-206975
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
MRGOLE – BOBEK, trgovina, storitve

in promet, Krško, d.n.o., Cesta 4. julija
173, Krško, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Mrgole Jože
in Bobek Ljubica, oba Cesta 4, julija 173,
Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 7. 1998

Srg 162/98 Rg-207962
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
MABAT, trgovsko podjetje, d.o.o., Ka-

pele 2, Kapele, se izbriše iz sodnega regi-
stra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Prosevc Jo-
že, Kapele 2, Kapele in Škrnjug Božena,
Vrhje 1, Kapele.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 8. 1998

LJUBLJANA

Srg 94/19312 Rg-208
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba TEHNECO, podjetje za sveto-
vanje, projektiranje, inženiring, nadzor,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Šarhova
34, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Slokar, Šarhova
34, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 1997
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Srg 97/06919 Rg-115692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06919 z dne 9. 12. 1997 pod št. vložka
1/09724/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k druž-
bi SELDA–PACK, d.o.o., (1/26214/00), s
temile podatki:

Matična št.: 5437644
Firma: SELDA, podjetje za proizvod-

njo in trženje kovinskih in plastičnih iz-
delkov, d.o.o., 1357 Notranje Gorice,
Mavserjeva c. 90

Skrajšana firma: SELDA, d.o.o., Notra-
nje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Ma-
vsarjeva cesta 90

Osnovni kapital: 9.208.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Nuša in SELDA

Kunststoff-Plastik-Produktions und Handels-
ges., m.b.H., izstop 31. 3. 1997.

Izbris zaradi pripojitve k družbi
SELDA-PACK, (1/26214/00), d.o.o., Kam-
nik pod Krimom 142, Preserje.

Srg 97/00979 Rg-111729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00797 z dne 8. 7. 1997 pod št. vložka
1/14185/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra s temile podatki:

Matična št.: 5542073
Firma: ENKER, proizvodnja in trgovi-

na, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: ENKER, Ljubljana,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ENERGOINVEST ENKER,

Tvornica svjećica i industrijske keramike,
d.d., Tešanj, sa p.o., izstop 13. 2. 1997.

Sklep ustanovitelja z dne 13. 2. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ENERGOINVEST ENKER, Tvornica svje-
ćica i industrijske keramike Tešanj, Bosna
in Hercegovina.

MARIBOR

Srg 97/01765 Rg-205407
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01765 z dne 13. 5.
1998 pod št. vložka 1/06313/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5657326
Firma: KONOG, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KONOG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Cesta Zma-
ge 92

Osnovni kapital: 1,570.669 SIT
Ustanovitelja: Kogler Elizabeta in Kogler

Stanislav, izstop 5. 5. 1998.

NOVA GORICA

Rg-106408
Družba KIVI, Trgovina in storitve,

d.o.o., Miren, s sedežem Miren 193/a,
Miren, vpisana pri Okrožnem sodišču v No-
vi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1926-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 10. 4. 1997.

Ustanoviteljica je Saksida Anica, Miren
193/a, Miren, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 4. 1997

Rg-202145
Družba MASPATEX TRI, Proizvodnja

in prodaja tkanin in tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Vipava, Vinarska 4, s sedežem Vi-
narska ul. št. 4, Vipava, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3302-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 27. 1. 1998.

Ustanovitelj je MASPATEXDUE, s.r.l., Via-
le Zuccherificio 22, San Vito al Tagliamento
(Pn), Italija, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 1998

Srg 98/00203 Rg-206920
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00203 z dne 8. 6.
1998 pod št. vložka 1/02106/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5562864
Firma: JELINČIČ & CO, Trgovina na

debelo in drobno, d.n.o., Tolmin

Skrajšana firma: JELINČIČ & Co, d.n.o.,
Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 5220 Tolmin, Petra Skalarja 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jelinčič Marija in Jelinčič

Darko, izstop 8. 6. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 17. 2.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jelinčič Marija in Jelinčič Darko, oba
Pregljev trg 9, Tolmin.

Srg 98/00278 Rg-206921
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00278 z dne 8. 6.
1998 pod št. vložka 1/00725/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5341906
Firma: HIT–INVEST, Investicije in raz-

voj, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: HIT–INVEST, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, IX. Kor-

pus 35
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelj: HIT, Hoteli, igralnica, turi-

zem, p.o., Nova Gorica, izstop 8. 6. 1998.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 20. 3.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma HIT, Hoteli, igralnica, turizem, p.o., No-
va Gorica, s sedežem Cesta IX. Korpusa
35, Nova Gorica.

Srg 98/00409 Rg-206927
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00409 z dne 10. 6.
1998 pod št. vložka 1/00332/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi zaključka stečaja s temile podatki:

Firma: PLASTING, industrija, trgovina
in inženiring, d.o.o., Nova Gorica, v ste-
čaju

Skrajšana firma: PLASTING, d.o.o., No-
va Gorica, v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Grčna 18
Osnovni kapital: 1,361.020 SIT
Ustanovitelja: Žbona Boris in Vovk Her-

man, izstop 10. 6. 1998.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča, opr.
št. St 8/95 z dne 23. 2. 1998.

PTUJ

Srg 94/02597 Rg-203625
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02597 z dne 7. 4. 1998 pod št.
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vložka 1/04587/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KARANT, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ziherlova plo-

ščad 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hrnčič Franc, izstop 26. 7.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Hrnčič Franc, Rimska ploščad 3, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 98/00212 Rg-206142
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00212 z dne 15. 5.
1998 pod št. vložka 1/00802/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo na
podlagi vpisa pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5198135
Firma:  KOROŠKI  VETERINARSKI

ZAVOD  DRAVOGRAD,  p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogra-

du, Otiški vrh 169
Ustanovitelji: Veterinarska postaja Dra-

vograd, Veterinarska postaja Slovenj Gra-
dec, Veterinarska postaja Prevalje in Veteri-
narska postaja Radlje, izstop 23. 10. 1997.

V skladu z zakonom o zavodih in zako-
nom o lastninskem preoblikovanju se Ko-
roški veterinarski zavod Dravograd, p.o.,
lastninsko preoblikuje tako, da preneha in
se ustanovijo družbe z omejeno od-
govornostjo, in sicer: VP Radlje ob Dravi,
veterinarska postaja, d.o.o., (reg. vl.
1/9585-00); VP Slovenj Gradec, veterinar-
ska postaja, d.o.o., (reg. vl. 1/9582-00);
VP Dravograd, veterinarska postaja, d.o.o.,
(reg. vl. 1/9580-00) in VP Prevalje, veteri-
narska postaja, d.o.o., (reg. vl.
1/09581-00).

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02800-3/98 104/27 Ob-6092
Pravila sindikata družbe Konus Konex

Slovenske Konjice, sprejeta na ustanov-
nem zboru članov sindikata Zveza svobod-
nih sindikatov Slovenije – Sindikat Konus
Konex, d.o.o., Slovenske Konjice, dne 9. 7.
1998, se hranijo pri Upravni enoti Sloven-
ske Konjice.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 53, z dne 23. 7. 1998.

Št. 121-7/98-08 Ob-6093
Spremenijo se pravila o organiziranosti

in delovanju sindikata podjetja Aerodrom
Ljubljana, Zg. Brnik 130a, Brnik, ki se hra-
nijo pri Upravni enoti Kranj, in sicer tako, da
se v pravilih sindikata spremeni naziv sindi-
kata. Pravila se po novem glasijo:

Pravila o organiziranosti in delovanju sin-
dikata družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,
4210 Brnik.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 22 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 121-7/98-08 Ob-6094
Spremenijo se pravila o organiziranosti

in delovanju sindikata RTC Krvavec, ki se
hranijo pri Upravni enoti Kranj, in sicer tako,
da se v pravilih sindikata spremeni ime in
sedež sindikata, ki se po novem glasijo:

Pravila o organiziranosti in delovanju sin-
dikata podjetja RTC Krvavec, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 2.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 124 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 026-57/98 Ob-6095
Pravila sindikata z imenom: Sindikat RTC

Žičnice Kranjska Gora, d.d., Neodvisnost,
Konfederacija novih sindikatov Slovenije
in sedežem v Kranjski Gori, Borovška ce-
sta 103a, ki so bila sprejeta na ustanovnem
zboru sindikata dne 24. 7. 1998, se vzame-
jo v hrambo pri Upravni enoti Jesenice.

Pravila sindikata se vpišejo v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 68.

Št. 127-9/98 Ob-6096
Veljavni pravilnik Sindikata organizaci-

je KNSS-Neodvisnost, Bor, d.d., Dolenj-
ske Toplice, Dolenjske Toplice, Moči-
le 1, Dolenjske Toplice, ki je bil dne 3. 8.
1998 sprejet na ustanovnem zboru sindika-
ta podjetja oziroma organizacije, se sprej-
me v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 164.

Razglasi sodišč

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

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

N 23/98 R-123
Rozalija Blatnik, roj. 23. 10. 1907, Vel.

Lese 19, Krka, je pogrešana (na predlog
Miklič Marije, Vel. Lese 19, Krka, ki jo zasto-
pa Dragica Kuhelj, odvetnica iz Ljubljane).

Skrbnica je Vida Ziherl, Center za social-
no delo Grosuplje.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 7. 1998

N 24/98 R-124
Alojz Mustar, roj. 19. 12. 1911, Kuželje-

vac 13, Grosuplje, je pogrešan (na predlog
Miklič Marije, Vel. Lese 19, Krka, ki jo zasto-
pa Dragica Kuhelj, odvetnica iz Ljubljane).

Skrbnica je Vida Ziherl, Center za social-
no delo Grosuplje.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 7. 1998

N 25/98 R-125
Jožefa Mustar, roj. 16. 3. 1870, Grinto-

vec 9, Grosuplje, je pogrešana (na predlog
Miklič Marije, Vel. Lese 19, Krka, ki jo zasto-
pa Dragica Kuhelj, odvetnica iz Ljubljane).

Skrbnica je Vida Ziherl, Center za social-
no delo Grosuplje.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 7. 1998

Oklici dedičem

II D 115/94 R-108
Pri tem sodišču teče zapuščinski post-

pek po pok. Ramovš Antoniji, roj. Tehovnik,
hčeri Petra, roj. 6. 6. 1907, umrli 25. 12.
1993, nazadnje stanujoči Medno št. 29,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je z oporoko razdelila večji
del svojega premoženja. Pri dedovanju na
podlagi zakona pa prideta v poštev tudi Aloj-
zija Skušek, neznanega naslova in Vinko Te-
hovnik, kateri naj bi bival na območju Broda.

Zapustničina zgoraj navedena dediča in
morebitne druge dediče sodišče poziva, da
v roku enega leta od objave tega oklica pri
naslovnem sodišču priglasijo svoje pravice
do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo ter zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 49/98 S-370
To sodišče je s sklepom z dne 19. 8.

1998 pod opr. št. St 49/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom LIP
Jelka, d.o.o., Draga, Podpreska 9.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
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v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Aleš Perovšek, dipl. ek. iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovensko investicijska banka, Čopo-
va 38, Ljubljana,

– Almako, d.o.o., Gregorčičeva 23,
Ljubljana,

– Hipo Tilia, d.o.o. – v likvidaciji, Seidlo-
va cesta 5, Novo mesto,

– IPI Logatec Tit Ukmar, s.p., Grčarovec
1A, Logatec,

– A1, d.d., Vodovodna 93, Ljubljana,
– Avtoprevozništvo Doles Franc, s.p.,

Cesta v Pretržje 5, Rakek,
– delavski zaupnik Franc Kalič, Lazec

12, Draga.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 19. 8. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 8. 1998.

St 7/98-18 S-371
V postopku prisilne poravnave dolžnika No-

voles Lesna industrija Straža, d.d., Na ža-
go 6, Straža, vabi poravnalni senat upnike na
narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 29. 9.
1998 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča, soba št. 58 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 1998

St 1/98-71 S-372
Tukajšnjo sodišče je dne 22. 6. 1998

sprejelo naslednji sklep:
I. Prisilna poravnava nad podjetjem To-

varna vozil in toplotne tehnike Maribor,
d.d., Preradovičeva 22 in njegovimi upniki
po predlogu dolžnika, ki glasi:

– 100% poplačilo v roku 5 let od prav-
nomočno sklenjene prisilne poravnave z let-
nimi zamudnimi obrestmi DEM +6%,

– 20% poplačilo v enem letu od pravno-
močno sklenjene prisilne poravnave z letni-
mi zamudnimi obrestmi DEM +4%

je sprejeta in se potrdi.
II. Terjatve upnikov so razvrščene v 2 raz-

reda, in sicer:
– razred 1.1.: razred terjatev ločitvenih

upnikov,
– razred 1.2.: terjatve vseh ostalih upni-

kov.
Pogoj prisilne poravnave ter odstotki po-

plačila terjatev za vsakega od razredov se
nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki
jo je predložil dolžnik in so sestavni del tega
izreka sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev so sestavni del
tega izreka sklepa.

Navedena prisilna poravnava je postala
pravnomočna 3. 7. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
13. 8. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-6084
Svet osnovne šole “Milke Šobar-Nata-

še“, Kurirska steza 8, Črnomelj, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

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

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

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

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola “Milke Šobar-Nataša“
Črnomelj

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-6004A
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

namero o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Center Vlade za informatiko, kont.
oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljublja-
na, tel. 061/178-86-91, faks 178-86-49,
e-mail razpisi.cvi@gov.si, http://www.si-
gov.si/razpisi/.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: javni razpis za pri-

dobitev licenc za standardno program-
sko opremo za potrebe državnih orga-
nov na področju Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
3.500,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
27. 11. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 28. 8.

1998.

Ob-6004B
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

RS, Center Vlade za informatiko, kont. oseba
Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.sigov.si/razpisi/.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: svetovanje za po-

dročje informacijskih sistemov, nadzor
izgradnje in vzdrževanja LAN, nadzor
vzdrževanja računalniške strojne opre-
me za potrebe državnih organov.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 2.000,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 11. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Datum objave javnega razpisa: 28. 8.
1998.

Ob-6004C
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

RS, Center Vlade za informatiko, kont. oseba
Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.sigov.si/razpisi/.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razpis za usposob-

ljene izvajalce vzdrževanja, konfigurira-
nja in dodelave računalniške opreme in
aktivnega dela lokalnih računalniških
mrež na lokacijah državnih organov RS
po 50. členu ZJN.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 5.000,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 11. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 28. 8.

1998.
Ob-6004Č

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

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

RS, Center Vlade za informatiko, kont. oseba
Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.sigov.si/razpisi/.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razpis za usposob-

ljene izvajalce izobraževanja s področja
IT za državne organe Republike Sloveni-
je po 50. členu ZJN.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 2.000,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 27. 11. 1998.
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4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 28. 8.

1998.
Vlada Republike Slovenije

Center za informatiko

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Popravek

Št. 182-4/98 Ob-6133
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izdelavo analize tipičnih delov-
nih mest za zdravnike in zobozdravnike (15)
v primarnem zdravstvu in bolnišnicah, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
14. 8. 1998, Ob-5696, se peti odstavek
5. točke, 6., 7. in 8. točka pravilno glasijo:

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana, prevzemnik tajništvo
državnega sekretarja prim. Janeza Zajca.

6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Ministrstvu za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana, v tajništvu državne-
ga sekretarja prim. Janeza Zajca.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 8. 1998.

Ministrstvo za zdravstvo

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za tiskanje gledališkega lista, SNG
Drame Ljubljana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 57, z dne 14. 8. 1998,
Ob-5595, Št. 190/98 se 6. točka pravilno
glasi:

6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
tiskanje gledališkega lista“ do 22. 9. 1998
do 10. ure.

Uredništvo

Popravek

Št. 854-01/96-04 Ob-6119
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo gasilskega vozila s ci-
sterno (oznaka GVC 16/15 1+5 po sloven-
ski tipizaciji tč. 3.2.2.) z vgrajeno in dodat-
no opremo, kot sledi iz tehnične dokumen-
tacije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56, z dne 7. 8. 1998; Ob-5498, se 9. toč-
ka popravi in pravilno glasi:

“Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po vplačilu kotizacije 5.000
SIT v tajništvu Občine Tržič, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, tel. 064/561-166.

Občina Tržič

Popravek

Št. 60-1835/98 Ob-6120
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za gradnjo kanalizacije v naselju Obrh
– 1. faza – Šmarjeta, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 57, z dne 14. 8. 1998, Ob-5675,
se sredinski polkrepki tisk pravilno glasi:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

JP Komunala Novo mesto

Razveljavitev
Št. 98 Ob-6115

Na podlagi 34. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, razvelja-
vlja ponovljeni javni razpis za nakup stano-
vanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 54, z dne 31. 7. 1998; Ob-5239.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Razveljavitev
Ob-5939

Na podlagi prvega odstavka 41. člena
zakona o javnih naročilih razveljavljam javni
razpis za akustično obdelavo studia-5, šte-
vilka 030/98, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4588.

Hkrati na podlagi drugega odstavka
41. člena zakona o javnih naročilih ponov-
no pod enakimi pogoji razpisujem javni raz-
pis brez omejitev št. 030/98 – Akustična
obdelava studia 5.

Javni zavod RTV Slovenija
generalni direktor

Ob-5940
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: akustična

obdelava Studia-5.
3. Navedba vsebine: izvedba akustič-

ne obdelave po projektu.
4. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
5. Rok izvršitve posla: v roku dveh me-

secev od podpisa pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– ekonomska cena storitve,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe posla,
– kvaliteta in garancija za opravljanje sto-

ritve,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 20 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati po pošti na
naslov RTV Slovenija - vložišče, ki bo zbirala
in evidentirala prispele ponudbe, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah.
Ponudba mora biti označena z napisom: Ne
odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
030/98 – akustična obdelava studia 5 in
navedbo vsebine razpisa. Za pravočasno
prispele ponudbe bo veljal datum poštnega
žiga. Ponudbe morajo biti veljavne do skle-
nitve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 23. sep-
tembra 1998 ob 10. uri v veliki sejni sobi 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 1. 9. 1998 do 10. 9. 1998
med 9. in 12. uro pri Mateji Duša, soba
3Z16 - Tehnični trakt, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, tel. 175-37-42, faks 175-37-40.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa). Dodatne informa-
cije so na razpolago samo v pisni obliki pri
članu komisije Željku Milovacu – št. faksa
061/175-2880. Pojasnila bodo podana naj-
več 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
trem 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

Št. 97 Ob-5941
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba An-
dreja Peternelj, vms, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: priprava in razdelje-

vanje gotovih obrokov hrane z obvez-
nim najemom razpoložljivih kapacitet,
prevzemom delavcev kuhinje in izvedbo
posodobitve sistema razdeljevanja hra-
ne na lokaciji naročnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 let, začetek dela je 1. 1.
1999 in zaključek 31. 12. 2003.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– kvaliteta,
– strokovnost ponudnika,
– rok izvedbe,
– raven vsebinske celovitosti ponudbe,
– dosedanje reference ponudnika,
– cena, plačilni pogoji in način plačila,
– način financiranja posodobitve trans-

portnega sistema,
– funkcionalnost ponujenih rešitev,
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– sposobnost in usposobljenost ponud-
nika,

– druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji,

– prevzem delavcev kuhinje in predlaga-
ni pogoji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Bolnišnica Golnik - Kli-
nični oddelek za pljučne bolezni in alergijo,
prevzemnik tajništvo uprave, Golnik 36,
4204 Golnik, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo Golnik, odpiranje bo vodila An-
dreja Peternelj, vms, Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122 int. 214, faks 064/461-578.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica Golnik - Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo, kont.
oseba Roman Potočnik, v.u.d., Bolnišnica
Golnik 4204 Golnik (uprava), tel.
064/461-122 int. 210, faks 064/461-578.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Bolni-
šnice Golnik - Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. in 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek

za pljučne bolezni in alergijo

Št. U3-BR-739 Ob-5942
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 na-
ročnika:  Institut  “Jožef Stefan”,  kont.
oseba Branka Rapoša, Jamova 39, Ljub-
ljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-32-205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: premoženjska in

osebna zavarovanja Instituta “Jožef Ste-
fan”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: začetek 1. 1. 1999
za dobo 5 let.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji: ce-
lovitost ponudbe, ponudbena cena, razmerja
med ponujenimi premijami in zavarovalnimi
vsotami, bonus na plačano premijo naročni-
ka, reference ponudnika, druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
prevzemnik vložišče Instituta – Jamova 39,
vhod z Jadranske ulice, Jamova 39, Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj” – Ponudba
za premoženjska in osebna zavarovanja In-
stituta “Jožef Stefan”, s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in s točnim
naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39 sejna soba IJS, Ljubljana,
tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, kont.
oseba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod
z Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 16. 9. 1998 na podlagi predlo-
žitve dokazila o plačilu 10.000 SIT na žiro
račun ali na blagajni Instituta.

Način plačila: po položnci, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – Premoženjska
in osebna zavarovanja IJS – na žiro račun
naročnika številk: 50101-603-50272.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

naročnika na podlagi pisne zahteve, poslane
po pošti ali po faksu do 21. 9. 1998 – pisna
pojasnila glede razpisne dokumentacije bo-
do posredovana najkasneje do 25. 9. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Institut “Jožef Stefan”

Ob-5943
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kont.
oseba Janez Petrič, Gosposvetska ul. 12,
Kranj, tel. 064/2820, faks 064/226-702.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: posodobitev raču-
nalniške mreže in nakup računalniške
opreme (računalniki, tiskalniki).

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1998 in zaključek 30. 12.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 9. 1998 do 9. ure,
na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
tajništvo, prevzemnik Lidija Vidmar, Gospos-
vetska ul. 12, Kranj, tel. 064/2820, faks
064/226-702, tajništvo zavoda.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj, odpiranje vodi Mitja Ulčar,
dipl. jur., Gosposvetska ul. 12, Kranj, sejna
soba v zavodu.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, kont. oseba Lidija Vidmar, Gos-
posvetska ul. 12, Kranj, tel. 064/2820, faks
064/226-702, tajništvo zavoda.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998 za 3.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu št.
064/226-702.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 51500-603-30393.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
kont. oseba Janez Petrič, Gosposvetska ul.
12, Kranj, tel. 06472820, faks
064/226-702 samo pisno do 10. 9. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-5944
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Žale, d.o.o., kont. oseba
Irena Kušar, Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel.
1373-203, faks 1373-203, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:
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a) kremacijska peč, stroj za izkop
jam, avtomobil, električni vozili,

b) fontane, tlakovanje poti Žal,
c) varovanje objektov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 70,760.000 SIT,
b) 21,660.000 SIT,
c) 10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Žale,
d.o.o., prevzemnik Irena Kušar, Med hmelj-
niki 2, Ljubljana, tel. 1373-302, faks
1373-203, soba št. 11.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Javno podjetje Žale,
d.o.o., odpiranje vodi inž. Robert Martinčič,
Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 1373-203,
faks 1373-203, soba št. 17.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
kont. oseba Irena Kušar, Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 1373-203, faks 1373-203,
soba št. 11.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico na račun šte-
vilka: 50103-601-23974.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Žale, d.o.o., kont. oseba
Niko Bambič – na podlagi pisnih zahtev,
Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 1373-203,
faks 1373-203, soba št. 11.

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

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

čila: oktober 1998.
JP Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 482/98F6 Ob-5945
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška 7, Ljubljana,
tel. 061/312-253, faks 061/13-22-190.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija betonskih
površin glavne stavbe Kliničnega centra
v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila:

1. ponudbena cena,
2. kakovost vgrajenega materiala,
3. reference ponudnika.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Komercialni sektor Klinič-
nega centra v Ljubljani, prevzemnik tajniš-
tvo komercialnega sektorja, soba 13, Po-
ljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
061/1431-100, faks 061/1431-254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center v
Ljubljani, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška cesta 7, glavna stavba Klinič-
nega centra, predavalnica IV., Ljubljana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Komercialni sektor Kliničnega cen-
tra v Ljubljani, kont. oseba Karmen P. Tršelič,
v.u.d., Poljanski nasip 58/I. nadstropje – so-
ba 15, Ljubljana, tel. 061/1431-100 ali
061/1431-122, faks 061/1431-254.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28 – vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center v Ljubljani, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška cesta 7, Ljub-
ljana, tel. 061/312-253, faks
061/13-22-190.

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

Ponudba mora veljati do 29. novembra
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 9. oktober 1998.

Klinični center Ljubljana

Ob-5946
Na podlagi drugega odstavka 34. člena

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs Brus, dipl. inž., Vojkova 1b, Ljublja-

na, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail:
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. (3) koncept ureditve Savinje za od-

sek Celje–Laško do izliva v Savo,
2. (5) strokvone podlage za oceno

možnosti rabe ovodenelih, opuščenih
površinskih kopov v namene gospodar-
ske rabe (ribogojstvo, rekreacija, nama-
kanje, drugo), njihovih sonaravnih ure-
ditev in sanacij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad.1) 2,500.000 SIT,
Ad.2) 2,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
Ad. 1) največ 6 mesecev,
Ad.2) največ 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221 e-mail:
ada.stravs-brus@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 12. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217 e-mail:
vesna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998, do 10. ure.

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: 23. 10. 1998.

Ob-5947
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Ada
Štravs Brus, dipl. inž., Vojkova 1b, Ljublja-
na, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221 e-mail:
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: (8) načrt gospodar-

jenja z zadrževalniki in zbiralniki vode –
kriteriji in elementi vsebin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

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

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnik Jelka Šimenc
(vložišče uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@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 12. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
0617178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998, do 10. ure.

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: 23. 10. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Uprava RS za varstvo narave

Ob-5948
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Stanislava
Preskar, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup nezasedenih

stanovanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

29,224.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 28. 9. 1998 do 10.
ure, na naslov: Občina Krško, prevzemnik
Stanislava Preskar, 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 28. 9. 1998
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpira-
nje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba “E”.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Stanislava Preskar, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-8013042.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Občina Krško

Ob-5949
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica I. Lole
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-612,
faks 063/4203-485, soba št. 120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: razžveplalna napra-
va bloka 5.

Izvedba gradbenih del:
– temelji glavnega tehnološkega objekta,
– temelji  mešalnice  produkta  razžve-

planja.
Kraj izpolnitve: TE Šoštanj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja del: 6 mesecev ali 180 dni, začetek
15. 10. 1998 in zaključek 15. 4. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve pri izbiri: 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 28. 9. 1999 do
12. ure, na naslov: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., prevzemnik Vitor Robnik, dipl.
ek., Ulica I. Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-612,
soba št. 120.

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 28. 9. 1998
ob 12.30 na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica I. Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-612,
soba št. 101.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Viktor Robnik, dipl. ek.,
Ulica I. Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-612, faks 063/4203-612, so-
ba št. 120.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 8. 1998 do 17. 9. 1998 za 25.000
SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52800-762-40274, ODP bloka 5 TEŠ.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: CEE, d.o.o., kont. oseba Jože Dermol,
dipl. inž., Jamova 20, Ljubljana, tel.
061/174-37-64, faks 061/211-676.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 10. 1998.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-5950
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Premogovnik Velenje, kont. oseba Miran Lu-
žar, inž. str., Partizanska 78, Velenje, tel.
063/853-312 – 1651, faks 063/863-041,
soba št. 137 e-mail: miran.luzar@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba montažnih

del toplovodnega razvoda od TPP Re-
mont II do Remize za popravilo lokomo-
tiv in viličarjev, izvedba ogrevanja objek-
tov Skladišče maziv in Hangarja za skla-
diščenje el. kablov ter oskrbo omenjenih
objektov s komprimiranim zrakom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 10. 1998 in zaključek 18. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Premogovnik Velenje,
kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž. el., Parti-
zanska 78, 3320 Velenje, tel.
063/853-312-1277, faks 063/863-041,
soba št. 241, e-mail: zdenko.lah@rlv.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 18. 9.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Premogovnik
Velenje, kont. oseba Zdenko Lah, dipl. inž.
el., Velenje, tel. 063/853-312 - 1277,
faks 063/863-041, soba št. 221, e-mail:
zdenko.lah@rlv.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Premogovnik Velenje,
kont. oseba Miran Lužar, inž. str., Parti-
zanska 78, Velenje, tel. 063/853-312 -
1651, faks 063/863-041, soba št. 137,
e-mail miran.luzar@rlv.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun Pre-
mogovnik Velenje - virman na račun števil-
ka: 52800-601-23430.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Premogovnik Velenje, kont. oseba Mi-
ran Komljenovič, dipl. inž. str., Partizanska
78, Velenje, tel. 063/853-312 - 1451, faks
063/863-041, soba št. SES – strojna ener-
getska služba, e-mail miran.komljenovic-
@rlv.si.

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: 9. 10. 1998.
Premogovnik Velenje

Št. 81-00/158 Ob-5951
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Mirjan Trampuž, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2746, faks 174-2702.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža kovinskih arhivskih poličnih re-
galov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 28. 8. 1998, zak-
ljuček 17. 9. 1998.

4. Rok za izvedbo in montažo: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be ki bodo upoštevana pri ocenjevanju po-
nudb so navedena v razpisni dokumnetaciji:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2511, faks 174-2502, soba št. 3C.5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
dobava in montaža kovinskih arhivskih po-
ličnih regalov in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Mirjan Trampuž, tel.
174-2746, faks 174-2702.

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: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Grofelnik Irena, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-2553, faks 174-2502,
soba št. 3D 3.1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998 med 10. in 12. uro za 5.000
SIT.

Način plačila: virmansko na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

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

Št. 58 Ob-5952
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Anton
Purg, 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  kanali-
zacije ∅∅∅∅∅ 300,  PVC = 267 m  vključno
s priključki  nadomestnega  vodovoda
DN 110 = 286 in DN 180 = 37 m v ulici
Ivana Spolenaka na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 1. 10. 1998 in 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 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina
Ptuj, prevzemnik Oddelek za okolje, pro-
stor 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo na dan do-
stave ponudb ob 12.30 na naslovu: Mestna
občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik ko-
misije, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731,
faks 062/771-783, soba št. 2/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, soba št. 57/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago 7
dni po objavi javnega razpisa za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom na
račun številka: 52400-630-20701, Mestna
občina Ptuj.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. 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-5953
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,
kont. oseba Franc Šadl, dipl. inž., Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/31-444, e-mail franc.sadl@telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje KKO in RNO (grad-
bena in montažna dela) na območju
VATC Gornja Radgona smer Zbigovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 26. 10. 1998 in zaključek 15. 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.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 9. 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 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 29 – sejna soba, e-mail:
ervin.pinter@telekom.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, kont. oseba Franc Šadl,
dipl. inž., Bakovska ulica 27,
Murska Sobota, tel. 069/14-642,
faks 069/31-622, soba 17, e-mail:
franc.sadl@telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-849-84666.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Murska Sobota

Ob-5954
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Srednja trgovska šola Celje, kont. ose-
ba Marija Zupanc, Celje Kosovelova ulica
4, tel. 482-930, faks 441-645, soba 205 –
I. nadstropje.

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

Srednje trgovske šole Celje in oskrba s
pripadajočim čistilnim materialom, či-
stilnimi sredstvi in sredstvi za sanitarije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
1. 11. 1998 za nedoločen čas.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb: cena, kvaliteta in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje 20 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS do 14. ure na naslovu: Sred-
nja trgovska šola Celje, prevzemnica Marija

Zupanc, Celje, Kosovelova ulica 4, tel.
482-930, faks 441-645, soba 205/I. nad.

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 naslednji de-
lovni dan ob 11. uri na naslovu: Srednja
trgovska šola Celje. Odpiranje vodi strokov-
na komisija, predsednik Leon Podvratnik,
prof. Celje, Kosovelova ulica 4, tel.
482-930, faks 441-645.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Srednja trgovska šola Ce-
lje, kont. oseba Marija Zupanc, Kosovelova
ulica 4, Celje, tel. 482-930, faks 441-645,
soba št. 205/I. nad.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od tretjega do sedmega dne od objave v
Uradnem listu RS proti plačilu 5.000 SIT na
ŽR št. 50700-603-30208 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje, z navedbo –
za čiščenje poslovnih prostorov.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Srednja trgovska šola Celje, kont. ose-
ba Marija Zupanc, Kosovelova ulica 4, Ce-
lje, tel. 482-930, faks 441-645, soba
205/I. nad.

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

Ponudba mora veljati 60 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.

Srednja trgovska šola Celje

Št. 012-1/98-112 Ob-5955
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena in drugega odstavka 34. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo

ponovni
javni razpis

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

ka: Občina Kočevje, kont. oseba Vlasta Ma-
rušič, Ljubljanska 26, Kočevje, tel.
061/855-468, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje dnevnih

prevozov učencev v šole na območju
Občine Kočevje od šolskega leta
1998/99 do 2000/2001.

3. Orientacijska vrednost naročila: letno
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del september 1998 in zaključek junij
2001.

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 ne
glede na vrsto prenosa predložene najka-
sneje do 28. 9. 1998 do 9. ure na naslov:
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta št. 26,
p. 1330 Kočevje, prevzemnik vložišče UE,

tel. 061/851-026 ali 855-468, faks
061/855-531.

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: “prevozi učencev”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska 26, Kočevje, sejna soba - I. nad.
desno; odpiranje ponudb vodi predsednik
komisije, ki jo imenuje naročnik; tel.
061/855-468, faks 061/855-531.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska 26, kont. oseba Vlasta Marušič, tel.
061/855-468, faks 061/888-531, I. nad.
levo, oddelek za družbene dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 1. 9. 1998 do 16. 9. 1998 za
10.000 SIT.

Način plačila: plačilo z virmanom na žiro
račun naročnika št. 51300-630-10077 z
navedbo predmeta javnega naročila.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.
Občina Kočevje

Št. 5/98 Ob-5956
Na podlagi zakona o javnih naročilih

(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Pišece, Pišece 13,
Pišece, tel. 0608/51-387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje krajev-
ne ceste Pišece–Prekože–Dramlja v dol-
žini 1.600 m, širina 3 m, debelina 6 cm.

3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: po podpisu pogodbe.
Rok izvedbe: 30 dni po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– druge ugodnosti.
7. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-

nje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
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– podpisani vzorec pogodbe,
– plačilne pogoje,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Plačilni pogoji: ponudnik naj navede,

koliko procentov celotne investicije je pri-
pravljen kompenzirati z gramozom iz posko-
kopa KS Pišece.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom v zmanjšanem
obsegu del.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumen-
tacijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba ce-
sta Pišece–Prekože–Dramlja” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici ne glede na
vrsto prinosa, najkasneje do 9. septembra
1998 do 12. ure na naslov KS Pišece, Pi-
šece 13, Pišece.

11. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
1998 ob 13. uri v prostorih KS Pišece.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

13. Vse ostale informacije lahko dobijo
ponudniki na naslovu KS Pišece oziroma na
tel. 0608/51-387 ali pri Jožetu Balon na
tel. 0608/51-389.

KS Pišece

Št. 03301-0001/95-16 Ob-5957
Na podlagi določil zakona o javnih naro-

čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot naročnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: dozidava in rekon-
strukcija doma KS Golnik po projektu za
PGD in PZI.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
30,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvajanja del: pričetek
del je takoj po podpisu pogodbe, zaključek
del 6 tednov po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– cena izvedbenih del,
– rok izvedbe z operativnim planom,
– ugodnosti kreditiranja in plačil,
– reference del.
6. Ponudbe za javni razpis morajo biti

oddane do 10. 9. 1998 na naslov Krajevna
skupnost Golnik – zastopnik Ribnikar Alojz,
Golnik 121, 4204 Golnik do 14. ure v za-
pečateni kuverti z oznako “Ponudba KS Gol-
nik – Ne odpiraj”.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do prispele na navedeni naslov do navede-
ne ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
1998 ob 18. uri v prostorih KS Golnik.

Ponudniki, ki bodo prisostvovali odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pismena
pooblastila.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v sedmih dneh po odpiranju
ponudb.

9. Dokumentacija razpisnih del bo na
razpolago v prostorih tehničnega oddelka
Bolnišnice Golnik – KOPA, pri vodji tehnič-

nega oddelka Mali Frideriku od 24. 8. 1998
dalje od 13. do 15. ure, oziroma po objavi v
Uradnem listu RS. Cena razpisnega gradiva
je 10.000 SIT.

Za vse informacije glede gradnje objekta
se obračate na Mali Friderika, Bolnišnica
Golnik - KOPA, tel. 064/461-122 int. 213
– kontaktna oseba.

Mestna občina Kranj

Ob-5958
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica št. 1,
tel. 066/647-774, faks 066/648-341.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: investitorski inženi-

ring ter strokovni in finančni nadzor nad
izvajanjem gradnje do uporabnega do-
voljenja za objekt novega zdravstvene-
ga doma v Izoli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek oktobra 1998 in zaključek decem-
bra 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša, druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
11. ure, (prispetje) na naslov: Zdravstveni
dom Izola, Dantejeva ulica št. 1, 6310 Izo-
la, v tajništvu pri prevzemnici Furlan Debori,
tel. 066/647-774, faks 066/648-341.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Izo-
la, Dantejeva ulica št. 1, Izola, v prostorih
uprave. Javno odpiranje ponudb vodi pred-
sednik komisije. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zdravstveni dom Izola, kont. ose-
ba Furlan Debora, Dantejeva ulica št. 1, Izo-
la, tel. 066/647-774, faks 066/648-341,
tajništvo uprave. Razpisna dokumentacija je
na razpolago do 11. 9. 1998 ob predložitvi
potrdila o plačilu 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 51430-603-31413 – Zdravstveni
dom Izola.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu pod 8. točko in pri vodji

javnega razpisa Barbari Miklavc d.i.a., tel.
066/480-241.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
za oddajo ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 9. 10. 1998.

Ob-5959
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica
št. 1, tel. 066/647-774, faks
066/648-341.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije (PGD, PZI, PID) za grad-
njo novega zdravstvenega doma v Izoli.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši, druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
11. ure – (prispetje) na naslov: Zdravstveni
dom Izola, Dantejeva ulica št. 1, Izola, v
tajništvu pri prevzemnici Furlan Debori, tel.
066/647-774, faks 066/648-341.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in označene s številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila “Javni razpis – Zdravstveni
dom Izola – Projektna dokumentacija”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Izo-
la, Dantejeva ulica št. 1, Izola, v prostorih
uprave. Javno odpiranje ponudb vodi pred-
sednik komisije. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Izola, kont.
oseba Furlan Debora, Dantejeva ulica št. 1,
Izola, tel. 066/647-774, faks
066/648-341, tajništvo uprave. Razpisna
dokumentacija je na razpolago do 11. 9.
1998 in se lahko dvigne na gornjem naslo-
vu na podlagi potrdila o plačilu 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo na žiro
račun št. 51430-603-31413 – Zdravstveni
dom Izola.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu pod 8. točko in pri vodji
javnega razpisa Barbari Miklavc d.i.a., tel.
066/480-241.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
za oddajo ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 9. 10. 1998.

Zdravstveni dom Izola

Št. 275/1 Ob-5960
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Savković Živan,
dipl. gr. inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca brez omejitev za gradbena dela –
sanacija RTP Gorica (prenova strehe
nad DCV - daljinskim centrom vodenja
in postavitev antenskega stolpa).

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb.

Pogoji in merila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

Naročnik bo upošteval preference za do-
mače ponudnike v višini 10%.

5. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Er-
javčeva 22, Nova Gorica. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele ali bodo osebno
predložene v tajništvo podjetja najkasneje
do 29. 9. 1998 do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj” – Ponudba
za Sanacijo RTP Gorica 110/20/10 kV -
(Prenova strehe nad DCV-ejem in postavi-
tev antenskega stolpa) ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 10. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema sklepa.

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

Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi po faksu
065/23-212 na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica do vključno 11. 9. 1998,
med 9. in 11. uro – pri administratorki teh-
ničnega sektorja Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov –
15.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566 s
pripisom za razpisno dokumnetacijo – Sa-
nacija RTP Gorica 110/20I10 kV.

9. Ostali podatki
Vse dodatne iformacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega

sestanka s ponudniki.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 403-42/98-21303 Ob-5961
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,

objavlja na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo obrtniških del pri adaptaciji
strehe upravne stavbe Občine

Jesenice, Titova 78
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Jesenice, kont. oseba Justin
Alenka, Cesta maršala Tita 78, Jesenice,
tel. 064/831-040, int. 272.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obrtniška dela pri

adaptaciji strehe upravne stavbe Obči-
ne Jesenice, Titova 78.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: rok začetka: 5. 10.
1998, rok dokončanja del: 30. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena (s prometnim dav-

kom),
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene do vključno 14. 9. 1998 do 12.
ure, na naslov Občina Jesenice, Titova 78,
Jesenice, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki bo 14. 9. 1998, ob
12.30 na naslovu Občina Jesenice, Titova
78, Jesenice, v konferenčni sobi v I. nad-
stropju.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 19. 9. 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Je-
senice, Titova 78, soba št. 43, I. nadstrop-
je, pri Alenki Justin.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom v času razpisa, in sicer proti izka-
zu, podpisu ter plačilu 5.000 SIT na ŽR
Proračun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
780001. Kot dokaz o plačilu morajo po-
nudniki predložiti fotokopijo virmana.

9. Ostali podakti:
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Ponudba mora veljati 70 dni.
11. Predvideni datum objave dodelitve

naročila je 25. 9. 1998.
Občina Jesenice

Ob-5962
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Mislinja, Šolska cesta 34, kont.
oseba Drago Pogorevc, tel. 0602/56-081,
faks 0602/56-065.

2. Predmet javnega naročila: posodobi-
tev cest: Šentflorjan–Paka (300 m), Dolič–
Završe (500 m), Dolič–Kozjak (500 m) –
gradbena in asfalterska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek del je oktober 1998, zaklju-
ček november 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
ponudbena cena, reference in usposoblje-
nost ponudnika, plačilni pogoji ter druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Predložitev ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 18. 9. 1998 do 9.30 na naslov: Obči-
na Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z jasno oznako “Ponudba – Ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 18. 9. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Obči-
ne Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje v 15 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure do vključ-
no 2. 9. 1998 na Občini Mislinja za 10.000
SIT, plačljivo v gotovini ali na žiro račun
Občine Mislinja, št. 51840-630-25643.

10. Naročnik si pridržuje pravico korek-
cije obsega del glede na razpisno dokum-
netacijo ter ločeno oddajo gradbenih in as-
falterskih del.

11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot je pod 1. točko.

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

Ponudba mora veljati do vključno
30. 11. 1998.

Občina Mislinja

Št. 160/98 Ob-5963
Kmetijska zadruga Agraria, z.o.o., Ko-

per, Ulica 15. maja 17, na podlagi 52. in
55. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) ter na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) kot inve-
stitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Kmetijska zadruga Agraria, z.o.o., Koper, Uli-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 60 / 28. 8. 1998 / Stran 5901

ca 15. maja 17, kont. oseba Maja Tomažič
tel.  066/38-993,  faks  066/391-160,
soba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: projektant-
ske storitve

Navedba vsebine: izdelava tehnične
dokumentacije idejni projekti ter PGD in
PZI izgradnje namakalnih sistemov na
območju slovenske Istre na naslednjih
lokacijah.

1. lokacija Jernejska dolina (36 ha),
2. lokacija Pivol – II. faza (8 ha),
3. lokacija Strunjanska dolina (10 ha).

Ponudnik lahko kandidira za izvedbo
vseh treh sklopov razpisanih nalog ali le za
posamezni sklop. V vsakem primeru morajo
ponudniki predložiti ponudbe za vsak sklop
del posebej v ločenih ovojnicah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 3,200.000 SIT,
2. 1,750.000 SIT,
3. 3,330.000 SIT.

4. Roki dokončanja del
Uvedba v delo predvidoma 30 dni po

odobritvi sredstev s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Do-
končanje idejnih projektov v roku 130 dni,
dokončanje PGD in PZI v roku 30 dni od
pridobitve lokacijskega dovoljenja.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki.
Investitor pripominja, da ni nujno, da je

najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

6. Ponudbi je potrebno priložiti:
1. podatke o ponudniku: popolno

ime, sedež in naslov,
2. izpisek iz sodnega registra, ki na

dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od treh mesecev,

3. registracija ponudnika za opravlja-
nje dejavnosti,

4. sklep oziroma odločba ustreznega
upravnega organa o usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti,

5. potrdilo o boniteti ponudnika
BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejši od
treh mesecev,

6. dosedanje reference projektiranja
namakalnih sistemov.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Kmetijska zadruga Agra-
ria, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, prev-
zemnik tajništvo, soba št. 6, Koper, Ulica
15. maja 17, tel. 066/391-151, 38-993.

Zaprte in 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 21. 9. 1998
ob 9.30 v prostorih KZ Agraria Koper na
naslovu Ulica 15. maja 17, Koper. Javno
odpiranje bo opravljeno s strani strokovne
komisije v sobi št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 25. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kmetijska zadruga Agraria,
z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, kont. ose-
ba Maja Tomažič, tel. 066/38-993, faks
066/391-160, soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998 za 5.000 SIT ob predložitvi
potrdila o plačilu. Način plačila: z virmanom
na račun št. 51400-601-13677.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobjo na naslovu

kot pod 8. točko vsak dan med 8. in 10. uro.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajlca brez omejitev.
Opcija ponudbe mora znašati do 31. 10.

1998.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 2. 10. 1998.

Št. 160/98 Ob-5964
Kmetijska zadruga Agraria, z.o.o., Ko-

per, Ulica 15. maja 17, na podlagi 52. in
55. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) ter na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) kot inve-
stitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijska zadruga Agraria, z.o.o., Ko-
per, Ulica 15. maja 17, kont. oseba Maja
Tomažič tel. 066/38-993, faks
066/391-160, soba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: akumulacija Puris-
sima II. v Ankaranu – 2. faza (zemeljska
dela in vgraditev tesnilne folije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Roki dokončanja del: do 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Investitor pripominja, da ni nujno da je
najnižja cena tudi najugodnejša ponudba.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Kmetijska zadruga Agra-
ria, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, prev-
zemnik tajništvo, soba št. 6, Koper, Ulica
15. maja 17, tel. 066/391-151, 38-993.

Zaprte in zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 9.30 v prostorih KZ Agraria Koper na
naslovu Ulica 15. maja 17, Koper. Javno
odpiranje bo opravljeno s strani strokovne
komisije v sobi št. 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 25. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kmetijska zadruga Agraria,
z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, kont. ose-
ba Maja Tomažič, tel. 066/38-993, faks
066/391-160, soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998 za 25.000 SIT ob predložitvi
potrdila o plačilu. Način plačila: z virmanom
na račun št. 51400-601-13677.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko vsak dan med 8. in 10.
uro, tehnične informacije ponudniki dobijo
na naslovu GIG projektiranje, Vojkovo na-
brežje 23, Koper, g. Leben, tel.
066/276-763.

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

Opcija ponudbe mora znašati do 5. 10.
1998.

11. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 2. 10. 1998.

Kmetijska zadruga Agraria Koper

Ob-5965
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Milan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: fotokopiranje in raz-

množevanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,080.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ob izpolnjenih izločitve-
nih kriterijih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 10. uri.

Kraj odpiranja: Velika konferenčna soba
v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-5966
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Milan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozne storitve

(avtobusni prevozi delavcev trikrat dnevno
na relaciji bolnišnica – odd. za pljučne bo-
lezni – bolnišnica in prevozi delavcev in ma-
teriala za potrebe krvodajalskih akcij).

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,080.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ob izpolnjenih izločitve-
nih kriterijih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998, do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja: Velika konferenčna soba
v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-5967
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mi-
lan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor, tel. 062/317-221, faks 062/316-573.

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

ženja (fizično in tehnično varovanje pre-
moženja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,150.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ob izpolnjenih izločitve-
nih kriterijih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja: Velika konferenčna soba
v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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.

Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-5968
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Milan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija stro-

kovnih potovanj v tujino.
Te storitve vključujejo: prijavo udeležen-

cev specialističnih usposabljanj in medna-
rodnih simpozijev v tujini, rezervacije bivanja
in prevoza, plačilo stroškov (kotizacije, hotel-
ske storitve, prevozi,...) v tujino in drugo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,990.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ob izpolnjenih izločitve-
nih kriterijih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 12. uri.

Kraj odpiranja: Velika konferenčna soba
v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 60 / 28. 8. 1998 / Stran 5903

Ob-5969
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Milan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje računal-

niške strojne opreme
A) Vzdrževanje računalniške opreme

IBM 4381 – centralna enota, diskovni
sistemi, sistemski tiskalniki, tračne eno-
te, upravljalne enote, terminali in cen-
tralna računalniška mreža TOKEN RING
s pripadajočimi moduli;

B) Vzdrževanje osebnih računalnikov
in podatkovnih strežnikov proizvajalca
IBM ter matričnih tiskalnikov.

3. Orientacijska vrednost naročila: sku-
paj 13,080.000 SIT:

A) 8,720.000 SIT,
B) 4,360.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena ob izpolnjenih izločitve-
nih kriterijih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja: Velika konferenčna soba
v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 6. 11. 1998.

Ob-5970
Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska uli-
ca 5, Maribor, tel. 062/317-221 int. 82-56,
faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: plini.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1999, za-
ključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane pri ocen-
jevanju ponudb: najnižja cena ob izpolnje-
nih izločitvenih kriterijih iz razpisne doku-
mentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor, tel. 062/317-221 int. 63-11, faks
062/316-573.

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 14. 10.
1998 ob 8. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, odpiranje vodi Silva Hrast-
nik, pravnica, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
tel. 062/317-221 int. 82-12, faks
062/316-573.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/317-221
int. 82-56, faks 062/316-573.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 11. 1998.
Ob-5971

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska uli-
ca 5, Maribor, tel. 062/317-221 int. 82-56,
faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: premog.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,150.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1999, za-
ključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane pri ocen-
jevanju ponudb: najnižja cena ob izpolnje-
nih izločitvenih kriterijih iz razpisne doku-
mentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor, tel. 062/317-221 int. 63-11, faks
062/316-573.

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 14. 10.
1998 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, odpiranje vodi Silva Hrast-
nik, pravnica, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
tel. 062/317-221 int. 82-12, faks
062/316-573.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/317-221
int. 82-56, faks 062/316-573.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 11. 1998.

Ob-5972
Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska uli-
ca 5, Maribor, tel. 062/317-221 int. 82-56,
faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje
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1. kurilno olje (110,100.000 SIT),
2. ostali naftni derivati (2,000.000 SIT).
3. Orientacijska vrednost naročila:

112,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1999, za-
ključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane pri ocen-
jevanju ponudb: najnižja cena ob izpolnje-
nih izločitvenih kriterijih iz razpisne doku-
mentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998, do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
tel. 062/317-221 int. 63-11, faks
062/316-573.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1998 ob 8. uri na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, odpiranje vodi Silva Hrast-
nik, dipl. ek., Ljubljanska ulica 5, velika pre-
davalnica kirurške stolpnice E16, Maribor,
tel. 062/317-221 int. 82-12, faks
062/316-573.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/317-221
int. 82-56, faks 062/316-573, nabavna
služba.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 11. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-6009
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94, 19/95, 22/96), uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.
l. RS, št. 38/94, 20/95), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97)
Občina Bohinj v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bo-
hinjska Bistrica, tel. 064/721-861.

2. Predmet javnega naročila: redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozd-
nih cestah v državnih gozdovih na po-
dročju Občine Bohinj v letu 1998

a) Ročna cestarska dela zajemajo ročno
čiščenje cestnih odpadkov oziroma dražni-
kov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov,
ročne izkopne koritnice in prečnih kanalov,
ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in
vzdrževanje objektov na gozdnih cestah.

b) Strojno vzdrževalna dela vsebujejo grad-
njo in profiliranje cestišča, valjanje cestišča,
nasipanje gramoznega materiala ter vzdrževa-
nje in izdelava objektov na gozdnih cesta.

c) Zimska vzdrževalna dela za sezono
1998/99. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih cest, pluženje in posipanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,770.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– cenik razpisanih del in skupno vred-

nost razpisanih del,
– izhodiščni cenik strojev in delovne sile

(v vseh cenah mora biti vključen prometni
davek),

– seznam lastne mehanizacije,
– način obračunavanja premika strojev

in navadne odprte postavke v osnutku po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije – rok plačila,

– način spremembe cen,
– garancijski rok,
– delež podizvajalcev.
5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in

v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del je v letu 1998. Dela se izvajajo po kvar-
talnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitnost ponudbe,
– reference usposobljenosti ponudnika

za realizacijo pomembnih del,
– cene po enoti mere,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– garancijski rok in druge ugodnosti,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje v roku 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdarskih ce-
stah Občine Bohinj”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1998
ob 12. uri v sejni sobi Občine Bohinj.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v roku sedem dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Dokumentacija za razpisana dela je
na razpolago na Občini Bohinj, Triglavska
cesta 35, Bohinjska Bistrica pri Koblar Aloj-

zu. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisan obseg del, glede na pritok sredstev
(sredstva oziroma pristojbine državnega pro-
računa). Izbrani izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

Občina Bohinj

Ob-6010
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302.

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

Navedba vsebine: razširitev Elastične-
ga omrežja – nova vozlišča (izdelava
projektne dokumentacije ter dobava in
montaža opreme).

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni po podpisu pogod-
be, začetek november 1998 in/ali zaklju-
ček februar 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.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik: tajništvo Sektorja za investici-
je, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba: tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na

naslovu: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba Martin Lesar, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/133-48-15, 061/304-246,
faks 061/133-45-15, soba št. 302.
e-mail:martin.lesar@telekom.si
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 4. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Ob-6011
Na  podlagi  zakona  o  javnih  naročilih

(Ur. l. RS, št. 24/97) Konzorcij za namaka-
nje Podravja, g.i.z., Maribor, Glavni trg
19/c, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo malega namakalnega sistema
Pšeničnik

1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Po-
dravja, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: izvedba malega
namakalnega sistema Pšeničnik, Ložni-
ca, na 6,6 ha.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor,
kontaktna oseba je Sandra Lončarič, tel.
226-151.

Stroške razpisne dokumentacije, v višini
7.000 SIT je potrebno poravnati na ŽR KNP
g.i.z. 51800-601-107224.

4. Orientacijska  vrednost  razpisanih
del  iz  2.  točke  tega  razpisa  znaša:
15,700.000 SIT.

5. Rok za začetek in dokončanje razpi-
sanih del je odvisen od realizacije javnega
razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (Ur. l. RS, št. 47/98).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– garancijski rok za izvedbo dela.
Dodatni pogoji in merila bodo določeni v

razpisni dokumentaciji.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj” z
navedbo predmeta naročila.

7. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

8. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene do
28. septembra 1998, do 9. ure na naslov:
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,
Glavni trg 19/c, Maribor.

9. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 28. septembra 1998 ob 12. uri v prosto-
rih KNP, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 30 dni od dneva od-
piranja ponudb.

Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z.,

Maribor

Št. 40310/0074/98 07 Ob-6012
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/22-01-314, faks
062/22-01-293, soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava lesenih
oken z alu-kovinskimi okni na severnem
delu objekta Umetnostna galerija Mari-
bor, Strossmayerjeva 6.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetak 25. 9.
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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, prevzemnik Ferdo Jehart, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/22-01-314, faks 062/22-01-293, so-
ba št. 340.

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 7. 9. 1998
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-314, faks 062/22-01-293,
kletna sejna soba.

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: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Ferdo Jehart, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-314, faks 062/22-01-293, so-
ba št. 340.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 7. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 9. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-6013
Na podlagi 3. in 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. (kont. oseba Branko Zalaznik, dipl.
inž., Verovškova 62), Verovškova 70, p.p.
2374, Ljubljana, tel. 061/188-95-10, faks
061/188-95-09, soba M-13.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava srednjega

kurilnega olja z nizko vsebnostjo žvepla
v količini 3000 ton na lokacijo JP Ener-
getika Ljubljana, Sektor za daljinsko
ogrevanje, Verovškova 62, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
120,000.000 SIT, začetek 28. 8. 1998 in
zaključek 23. 9. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek je predviden 1. 10.
1998 in konec 30. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., prevzemnica Biserka
Kozmik oziroma namestnica prevzemnice
Mojca Jerončič, Verovškova 62, 1001 Ljub-
ljana, tel. 061/188-95-01, faks
061/188-95-09, soba št. I-35.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za dobavo
srednjega kurilnega olja z nizko vsebnostjo
žvepla na lokacijo TOŠ – Ne odpiraj!” in
številko “SDO-43/98” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani kuverte mora biti označen naslov
ponudnika – pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Ma-
teja Janušič, dipl. prav., Verovškova 62,
Ljubljana, tel. 061/188-95-01, faks
061/188-95-09, soba št. I-sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba Biserka Kozmik, Ve-
rovškova 62, Ljubljana, tel. 061/188-95-01,
faks 061/188-95-09, soba št. I-35.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik do 14. 9. 1998 v času med
8. in 10. uro za 15.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika, Ve-
rovškova 70 ali na žiro račun številka:
50104-601-15437, Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, kont.
oseba Branko Zalaznik, dipl. inž., Verovško-
va 62, Ljubljana, tel. 061/188-95-10, faks
061/188-95-09, soba št. M-13.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Ob-6014
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Kočevje, kont. oseba Marko
Lovko, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-343, faks 061/855-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strehe na
kavarni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 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 ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Občina Kočevje, prev-
zemnik: Urad župana – tajništvo, Ljubljan-
ska c. 26, 1330 Kočevje, tel.
061/851-130, faks 061/855-531.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Kočevje, od-
piranje vodi predsednik komisije za odpira-
nje ponudb, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-343, faks 061/855-531, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, kont.
oseba Lovko Marko, Ljubljanska c. 26,
Kočevje, tel. 061/851-343, faks
061/855-531.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51300-630-10077 pri APP RS izpo-
stava Kočevje, z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Ponudba mora veljati 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15 dni od dneva odpiranja.
Občina Kočevje

Ob-6015
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevnih cest v naseljih: Brezovk, Drnovk,
Hlevnik, Kozana–Kurinšče, Vrhovlje, Fo-
jana–Potokar, Cerovo – ob Birši.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, zače-
tek 1. 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  ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brda, prevzem-
nica Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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 18. 9. 1998
ob 12.15 na naslovu: Občina Brda, odpira-
nje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233,
soba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

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: 28. 9. 1998.
Občina Brda

Št. 27/98 Ob-6016
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Bojana Wraber, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-33-81, faks
061/178-33-77, soba št. 40.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbenoobrtniška
in inštalacijska dela pri izgradnji prosto-
rov za namen dnevnega centra – I. faza
pri Domu starejših Lendava.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 90 dni od podpisa po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Dom starejših Lendava,
prevzemnica Katarina Gönc, Nas. Prekmur-
ske brigade 4a, 9220 Lendava, tel.
069/78-236, faks 069/78-238, soba št.
43.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Dom starejših Len-
dava, odpiranje vodi Bojana Wraber, Nas.
Prekmurske brigade 4a, Lendava, tel.
069/78-236, faks 069/78-238, soba št.
P09.

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: Dom starejših Lendava,
kont. oseba Angela Hozjan, Nas. Prekmur-
ske brigade 4a, Lendava, tel. 069/78-236,
faks 069/78-238, soba št. 42.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali na blagajni,
na račun številka: 51920-603-32218 Dom
starejših Lendava.

9. 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.
Dom starejših Lendava

Ob-6017
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

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

ga ponudnika za avtomatizacijo ter vode-
nje prečrpališča odpadnih vod v Melju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji – reference, ponudbena in osta-
le ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 9. 1998 do 10. ure,
na naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje
d.d., prevzemnica Bračko Marija, Strma ulica
8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 3/II.

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. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515, so-
ba št. 26/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Nigrad, javno komunalno podjetje
d.d., kont. oseba Majda Dolenc, Strma ulica
8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kont. oseba Silvo Rep, inž., Tržaška 13,
Maribor, tel. 062/303-414, faks 225-515.

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

Ponudba mora veljati do: 24. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d., Maribor

Št. 208/98 Ob-6018
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Kump Jo-

že, Savska 2, Domžale, tel. 722-022, faks
714-055, soba št. 14.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Krtina I. faza odsek III.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek okto-
bra 1998 in decembra 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 14. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, Ljub-
ljanska 69, 1230 Domžale, prevzemnik taj-
ništvo, Savska 2, tel. 722-022, faks
714-005, soba št. 9.

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 16. 9. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi Preskar Anton, dipl. grad.
inž., Ljubljanska 69, Domžale, tel. 720-100,
konferenčna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek
za  gospodarske  javne  službe,  tajništvo  –
I. nadstropje, Savska 2, Domžale, tel.
722-022, faks 714-005, soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 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, kont.
oseba Jože Kump, Savska 2, Domžale, tel.
722-022, faks 714-005, soba št. I. nad-
stropje št. 14.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Občina Domžale

Ob-6019
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Branko Pe-
tan, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za zdravstveni dom Kr-
ško z lekarno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: dokončanje
15. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Branko Petan, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608-22-771, faks 0608/22-221.

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 18. 9. 1998
ob 10.30 uri, na naslovu: Občina Krško,
odpiranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Branko Petan, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Občina Krško

Št. 0048-308/34-2-98 Ob-6020
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Matej Urek, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-56-93, faks 172-48-94.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje oseb,

premoženja in interesov MNZ RS.
3. Orientacijska vrednost naročila:

320,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 1. 1. 1999 in/ali zaključek
31. 12. 1999.

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

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

Merila: vrednost premije, rok izplačila od-
škodnine, razširjenost poslovne mreže, fi-
nančno stanje ponudnika, reference, ob-
seg zavarovanja.

6. Predložitev ponudb
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 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 zavarovanje oseb, premože-
nja in interesov MNZ RS, št. 308/34-98“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje 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 20. 11. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, kont. oseba Matej Urek,
Cankarjeva 4, Ljubljana, tel.
061/172-56-93, faks 172-48-94.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 25. 9.
1998, od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-34-98.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 2. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.

Št. 0048-308/61-98 Ob-6021
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Andrej Bračko, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-42-26.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme

elektronske pošte.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila: ustreznost tehničnim zahtevam,
kvaliteta, zanesljivost ter kompatibilnost z
delujočo opremo in sistemi, cena opreme,
stroški obratovanja, plačilni pogoji in dobav-

ni roki, vzdrževanje in servisiranje v garan-
cijskem in pogarancijskem roku, poslovna
zanesljivost dobavitelja in dosedanje izkuš-
nje pri poslovanju, kadrovska zasedba po-
nudnika za predmet javnega razpisa, refe-
rence doma in v tujini, dokazilo o zastopstvu
oziroma poslovnem odnosu s proizvajalcem
– principalom.

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

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 18. 9. 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 dobavo opreme elektronske
pošte, št. 308/61-98“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje 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 13. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, kont. oseba Andrej Brač-
ko, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/172-42-26.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave do 17. 9.
1998, od 8.30 do 10.30 (razen dnevov, ko
državni organi ne delajo).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-61-98.

10. Ogled obstoječe konfiguracije na
MNZ

Ogled obstoječe konfiguracije bo pote-
kal dne 9. 9. 1998 ob 9. uri v prostorih
Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana, kont. oseba je Andrej Bračko.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-6022
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pravosodje, kont.
oseba Weilguny Tadej, Župančičeva 3, Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-425, faks
061/12-61-050.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine:
a) nakup poslovnih prostorov pisarn

v izmeri 95 m2 (brez komunikacij) za
potrebe državnega pravobranilstva na
Ptuju

b) nakup poslovnih prostorov – pi-
sarn v izmeri 317 m2 (brez komunikacij)
za potrebe okrožnega državnega to-
žilstva na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila: skup-
na vrednost za “a“ in “b“ je 120,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 17. 10. 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 28. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: RS Ministrstvo za pravo-
sodje, prevzemnik: vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-425, faks 061/12-61-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za
pravosodje, odpiranje vodi Vesna Cukrov,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-404, faks 061/12-61-050.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Ministrstvo za pravosod-
je, kont. oseba Tadej Weilguny, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-425, faks
061/12-61-050.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998, od 9. do 12. ure.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.

Ob-6023
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pravosodje, kont.
oseba Weilguny Tadej, Župančičeva 3, Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-425, faks
061/12-61-050.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nakup poslovnih

prostorov – pisarn v izmeri 120 m2 za
potrebe sodnika za prekrške v Lendavi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 17. 10. 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 28. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: RS Ministrstvo za pravo-
sodje, prevzemnik: vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-425, faks 061/12-61-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za
pravosodje, odpiranje vodi Vesna Cukrov,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-404, faks 061/12-61-050.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Ministrstvo za pravosod-
je, kont. oseba Tadej Weilguny, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-425, faks
061/12-61-050.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998, od 9. do 12. ure.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.

Ob-6024
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pravosodje, kont.
oseba Weilguny Tadej, Župančičeva 3, Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-425, faks
061/12-61-050.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nakup poslovnih

prostorov – pisarn v izmeri 467 m2 (po-
vršina je brez komunikacij), za potrebe
okrožnega državnega tožilstva v Murski
Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 17. 10. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: RS Ministrstvo za pravo-
sodje, prevzemnik: vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-425, faks 061/12-61-050.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za
pravosodje, odpiranje vodi Vesna Cukrov,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-404, faks 061/12-61-050.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Ministrstvo za pravosod-
je, kont. osebi Tadej Weilguny, Anton Gru-
den, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-425, faks 061/12-61-050.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 9. 1998, od 9. do 12. ure.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-6025
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302, e-mail
martin.lesar@telekom.si.

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

Navedba vsebine: razširitev elastične-
ga omrežja – nova vozlišča (izdelava
projektne dokumentacije ter dobava in
montaža opreme).

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni po podpisu pogod-
be, začetek novembra 1998 in/ali zaklju-
ček februarja 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-48-15, 061/304-246, faks
061/133-45-15, soba št. 302.

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

Ponudba mora veljati do: 4. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-6026
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Republike Slo-
venije, kont. oseba Ciril Pangršič, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-2122, faks 061/171-1637,
13-18-245.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis brez
omejitve za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbenih obrtniških in instalaterskih
del, na objektu URSZR–Postojna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1998 in zaključek februar
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/171-2112, faks 061/171-1637,
13-18-245.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
MORS – URSZR Postojna”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, odpiranje vodi komisija, Kardeljeva
ploščad 24, soba št. 150, v kleti, Ljubljana,
tel. 061/171-2112, faks 061/171-1637,
13-18-245.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Ministrstvo za obrambo, kont.
oseba Ciril Pangršič, Kardeljeva ploščad 21,
Ljubljana, tel. 061/171-2112, faks
061/171-1637, 13-18-245, soba št. 321.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 31. 8. 1998 do vključno 4. 9. 1998, od
9. do 12. ure za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: ŽR MORS 50100-637-55216.

Predstavnik ponudnika mora imeti poob-
lastilo za dvig dokumentacije in potrdilo o
vplačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, kjer je možen pregled
projektne dokumentacije in objekta dne
4. 9. 1998 do 9. ure, Ministrstvo za obram-
bo, kont. oseba Ministrstvo za obrambo,
kont. oseba Ciril Pangršič, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana, tel. 171-2112, faks
131-18245.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od odpira-
nja ponudb.

Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 9. 1998.
Ministrstvo za obrambo

Ob-6027
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine:
– izgradnja KKO in RNO na območju

ATC Sevnica – smer Orehovo,
– izgradnja KKO in RNO na območju

ATC Mirna – smer Slovenska vas.
3. Orientacijska vrednost naročila:

29,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 2. 11. 1998 in zaključek 25. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dragi-
ca - tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-221, faks 068/322-853, so-
ba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Možina Marjan,
inž el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-050, 041/644-113, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 po plačilu 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-6028
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Šmarjeta – smer
Zbure.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 11. 1998 in zaključek 25. 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 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica - tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,

d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Udovč Peter, dipl.
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-051, 041/644-115, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 po plačilu 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-6029
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Veliki Gaber –
smer Stehanja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 11. 1998 in zaključek 25. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar
Dragica - tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
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Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Udovč Peter, dipl.
inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-051, 041/644-115, faks
068/323-564, soba št. 81.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 po plačilu 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.

Ob-6030
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

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

Navedba vsebine: izgradnja objekta:
Medkrajevni optični kabel na relaciji
TKC Trebnje - TKC Mirna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 11. 1998 in zaključek 30. 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  ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dra-
gica - tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, tel. 068/321-221, faks
068/322-853, soba št. 90.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny

Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, so-
ba št. 76.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 po plačilu 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Št. 1508 Ob-6032
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije

nizkonapetostnega stikališča brez
omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija nizkonapetostnega stikališča v
10kV/0,4kV TP Kleče 1.

3. Dobava in postavitev NN stikališča ob-
sega:

– 1 komplet NN (0,4 kV) stikalni blok,
– 1 kos sistem za neprekinjeno napaja-

nje – UPS,
– 1 komplet demontaža, montaža, po-

gon.
4. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
5. Izvedbeni rok: predvideni rok za iz-

vedbo je 60 dni po podpisu pogodbe.
6. Ponudnik mora imeti servis v Republi-

ki Sloveniji, razen za opremo, ki jo lahko
servisira samo proizvajalec.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ostali pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
13. ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

9. Vse ponudbe morajo biti oddane v
enem izvodu v zapečateni ovojnici, označe-
ni z oznako “Ne odpiraj – ponudba za NN
stikališče – ZJN63elop/98”, in z navedbo
firme ponudnika.

10. Naslov, prostor, datum in ura odpi-
ranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo
22. 9. 1998 ob 11. uri na naslovu JP Vodo-

vod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana,
sejna soba II. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa s sklepom o izbiri najugodnejšega
ponudnika najkasneje do 6. 10. 1998.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, Si-
mona Jamnik. Razpisna dokumentacija je
na razpolago od 1. 9. 1998 do vključno
11. 9. 1998 v poslovnem času, proti plači-
lu 5.000 SIT na žiro račun
50100-601-11581 ali na blagajni podjetja
(od 8. do 13. ure). Za dvig razpisne doku-
mentacije se lahko dogovorite po tel.
17-29-473, faks 317-851.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponud-

niki na podlagi pisno zastavljenih vprašanj, ki
jih posredujejo po faksu št. 345-597, pod
oznako ZJN63elop/98 do 15. 9. 1998. Po-
nudba mora veljati vsaj 45 dni od datuma, ki
je določen za oddajo ponudbe. Razpis je
uspešen, če naročnik prejme za razpisano
investicijo vsaj dve veljavni ponudbi.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-6033
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, kont. oseba Bojan
Geršak, Trg OF 6/I. nadstropje, Ljubljana,
tel. 061/2912-329, faks 061/322-745,
soba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: deli službene ob-

leke:

zap. vrsta materiala enota letna
št. mere količina

1 obleka letna kos 398
2 hlače letne kos 404
3 obleka zimska kos 367
4 hlače zimske kos 373
5 srajca dolgi rokav kos 2727
6 bluza dolgi rokav kos 251
7 srajca kratki rokav kos 2727
8 bluza kratki rokav kos 251

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v 12 mesecih po izbiri
dobavitelja.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: SŽ–Materialno poslova-
nje, prevzemnik tajništvo, Trg OF 6/I, 1506
Ljubljana, tel. 061/2912-323, faks
061/322-745, soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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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. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, odpiranje vodi Rado Mokotar, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ–materialno poslovanje,
kont. oseba Bojan Geršak, Trg OF 6/I.,
Ljubljana, tel. 061/2912-329, soba št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 12.000 SIT, od 10. do
12. ure.

Način plačila: virmanski nalog, na račun
številka: 50100-601-14744 (domači po-
nudniki).

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 29. 11. 1998.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6060
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6,
Tolmin, tel. 065/81-120.

2. Predmet javnega naročila: nakup po-
sebnega reševalnega vozila – reanimo-
bila.

Orientacijska vrednost naročila je
13,600.000 SIT s prevzemnim krajem na
sedežu naročnika.

3. Dobavni rok: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: izpolnjevanje tehničnih zahtev
in voznih lastnosti, reference, cena in plačil-
ni pogoji, garancijski roki in servisiranje ter
druga in so natančneje določena v razpisni
dokumentaciji.

5. Rok in način za predložitev ponudbe:
ponudba z vso potrebno dokumentacijo ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni raz-
pis za posebno reševalno vozilo – reanimo-
bil” je potrebno oddati v zaprti kuverti oseb-
no ali po pošti na sedež naročnika do 28. 9.
1998 do 11. ure. Prevzemnik za sprejem
ponudb je pooblaščena delavka naročnika
Purgar Mirjam.

6. Javno odpiranje ponudb bo 28. 9.
1998 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu
naročnika. Odpiranje vodi strokovna komi-
sija.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo do 23. 9.
1998 na sedežu naročnika pri Purgar Mir-
jam, tel. 065/81-120, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 8. in 9. uro.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago proti plačilu zneska 10.000 SIT na žiro

račun naročnika, št. 52030-603-31455, s
pripisom “stroški razpisne dokumentacije iz
javnega razpisa”, ali na blagajni naročnika.

10. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika le na pismeno vlogo.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 280/1 Ob-6061
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kontaktna oseba Alojz Faga-
nelj, dipl. el. inž. ali Metod Brešan, dipl. el.
inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca brez omejitev za storitve – projektna
dokumentacija za daljnovod 20 kV
Miren–Sela na Krasu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb.

Pogoji in merila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

Naročnik bo upošteval preference za do-
mače ponudnike v višini 10%.

5. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov Elektro Primorska, d.d., Tajništvo, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo prispele ali bo-
do osebno predložene v tajništvo podjetja
najkasneje do 18. 9. 1998 do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za daljnovod 20 kV Miren–Sela na Krasu –
projektna dokumentacija” ter številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9.
1998 ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpi-
ranje bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema sklepa.

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

Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi po faksu:
065/23-212 na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
Nova Gorica do vključno 8. 9. 1998, med
9. in 11. uro – pri administratorki tehnične-
ga sektorja Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen,
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov –
3.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-22566 s pripisom za razpisno
dokumentacijo – Projektna dokumentacija
za daljnovod 20 kV Miren–Sela na Krasu.

9. Ostali podatki

Vse dodatne informacije so možne samo
v pisni obliki.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 419 Ob-6062
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., kont.
oseba Elza Tratnik, tajništvo, Miklošičeva
4/II, Ljubljana, tel. 061/219-387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev podstre-
he v pisarniške prostore v poslovni stav-
bi Šmihelska c. 14, Novo mesto, parc.
št. 666, k.o. Kandija, po glavnem pro-
jektu projektantske firme SPINA, d.o.o.,
Novo mesto, junij 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 3 mesece po podpisu
pogodbe.

5. Pogoji za ugotavljanje usposobljeno-
sti in dokazila, ki jih mora predložiti po-
nudnik:

– veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti,

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

– izjava ponudnika, da proti njemu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost,

– potrdilo Agencije za plačilni promet ozi-
roma davčnega urada, da ima ponudnik po-
ravnane svoje obveznosti in naslov davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zako-
nom,

– potrjen obrazec BON 3,
– potrjena garancija banke za resnost

ponudbe,
– izjave podizvajalcev, navedenih v po-

nudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravo-
časno in v celoti poravnane vse svoje za-
padle obveznosti do njih.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Kmetijski zavod Ljublja-
na, p.o., prevzemnica Elza Tratnik, tajniš-
tvo, Miklošičeva 4/II, 1000 Ljubljana,
tel. 061/219-387.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Kmetijski za-
vod Ljubljana, odpiranje vodi Šuštarič Ni-
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ko, dipl. jur., Miklošičeva 4/II, Ljubljana,
tel. 061/219-387.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kmetijski zavod Ljubljana,
p.o., kont. oseba Elza Tratnik, tajništvo, Mi-
klošičeva 4/II, Ljubljana, tel. 061/219-387.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: pred dvigom dokumenta-
cije na račun številka: 50101-603-45405
pri APP Ljubljana.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Kmetijski zavod Ljubljana, Oddelek No-
vo mesto, kont. oseba Požek Niko, dipl.
inž. agr., vodja, Gubčeva 15, Novo mesto,
tel. 068/321-193.

Ponudba mora veljati do: še 30 dni po
objavi izida javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

Datum objave razpisa: 28. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Kmetijski zavod Ljubljana, p.o.

Ob-6064
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
na relaciji Nek–Dolenja vas (sanitarna
deponija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 60 dni
od podpisa pogodbe.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nik Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1998
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško,
odpiranje vod: Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba št. E.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. ose-
ba Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
51600-630-13042.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Občina Krško

Ob-6069
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: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od
8. do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: presoja vplivov na

okolje in izdelava IP ureditve Dravinje
na odseku Stogovci–Makole.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,200.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4409, soba št. P-13.

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  naslovom  ter  imenom  po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RS MOP, Uprava RS
za varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič
Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, izpostava Drava, kont. osebe
mag. Nevenka Colnarič, Ana Funda, Mate-
ja Klaneček, Krekova ulica 17, Maribor,
tel. 062/28-041, faks 062/221-800.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1998 za 5.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 10. 10. 1998.

Ob-6070
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: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od
8. do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. ureditev odvodnih razmer s sana-

cijo nasipov reke Drnice od izliva v mor-
je do Rudnika,

2. ureditev odvodnih razmer na reki
Pivki od pritoka Trnskega potoka do va-
si Parje in ureditev Trnskega potoka,

3. ureditev odvodnikov na območju
naselja Stara Sušica in potoka Farjevec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Ad1. 2,800.000 SIT,
Ad2. 2,800.000 SIT,
Ad3. 2,400.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4409, soba št. P-13.

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  naslovom  ter  imenom  po-
nudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RS MOP,
Uprava RS za varstvo narave, odpiranje vo-
di Jakopič Matjaž, Vojkova 1b, Ljubljana,
tel. 061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Koper, kont. oseba Luc-
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jan Korva, dipl. inž. Pristaniška 12, Koper,
tel. 066/38-496, faks 066/38-495.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1998 za 5.000 SIT, za vsak ob-
jekt, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10.
ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 10. 10. 1998.

Ob-6071
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba Rejc-Sa-
je Marjeta, dipl. inž. (vsak delovni dan od
8. do 10. ure), Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4429, faks 061/178-4052.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije Kotedrščica s pritoki nad
Znojilami - PGD.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave Ljubljana, prevzemnik vlo-
žišče, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4409, soba št. P-13.

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  naslovom  ter  imenom  ponud-
nika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Jakopič Mat-
jaž, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-4435.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Ljubljana, kont. oseba
Franci Šala, dipl. inž., Slovenčeva 95, Ljub-
ljana, tel. 061/344-082.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1998 za 5.000 SIT, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun številka: 50100-637-55076, APP
Ljubljana.

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

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

čila: 10. 10. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Su 78/98-7 Ob-6072
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter v skladu s 34. členom zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) po-
novno objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev
1. Naročnik: ustavno sodišče Republike

Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana,
tel. 061/1776-400, faks 061/210-451.

2. Predmet javnega naročila: nakup
dveh dvosobnih stanovanj površine do
65m2 po stanovanju.

Stanovanje ne sme biti starejše kot 10
let, ležati mora v krogu do 2 km zračne
razdalje, merjeno od zgradbe Ustavnega so-
dišča RS, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
32,000.000 SIT za obe stanovanji.

4. Roki izvedbe: podpis pogodbe do
9. oktobra 1998.

5. Predaja  stanovanja:  najkasneje  do
15. novembra 1998.

6. Rok za oddajo ponudb je 28. 9. 1998
do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega sodišča,
pritličje, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. Po-
nudbe je treba oddati osebno v zapečateni
ovojnici z nazivom ponudnika in pripisom “Pro-
daja stanovanj - Ponudba - Ne odpiraj“.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sobi di-
rektorja Ustavnega sodišča, 1. nadstropje
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, dne 29. 9.
1998 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 2. 9. 1998.

9. Interesenti lahko dvigujejo razpisno
dokumentacijo na Ustavnem sodišču, Beet-
hovnova 10, Ljubljana, od 1.9. do 21.9.
1998 med 9. in 10. uro pri Tanji Rizvič.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko dobijo interesenti telefonično v roku iz
9. točke razpisa med 8. in 11. uro pri Janku
Korenu ali Metki Štimec Janeš na Ustavnem
sodišču, Beethovnova ulica 10, Ljubljana,
tel. 061/1776 400.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-6086
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunalno podjetje Lo-
gatec, d.o.o., kont. oseba Janez Marinko,
gr. teh., vsak dan od 7. do 9. ure, Tržaška
cesta 27, Logatec, tel. 061/742-019, faks
061/742-171, e-mail: kp.logatec@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: nabava in
dobava traktorja za potrebe podjetja mo-
či od 59 – 81 KW – 1 kos.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
viden čas objave razpisa: 6,000.000 SIT,
7. avgust 1998.

4. Dobavni rok: okvirno 30 dni po pod-
pisu pogodbe.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. septembra
1998 do 7. ure, na naslov: Javno podjetje
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tr-
žaška cesta 27, 1370 Logatec, prevzemnik
Štefka Slabe.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – traktor”. Na
kuverti mora biti točen naslov ponudnika.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem likvidnostnem pomanjkanju sred-
stev z izbranim ponudnikom ne sklene po-
godbo. Ponudniki zaradi tega nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

Ta javni razpis v nobenem primeru ne
zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, niti ne v primeru, če ta ustreza
pogojem razpisa ali celo če je ta najcenejša
ali drugače najugodnejša. Naročnik tudi ne
odgovarja kateremukoli ponudniku za ško-
do, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova po-
nudba ni bila sprejeta.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. septem-
bra 1998 ob 8. uri, na naslovu Občina Lo-
gatec, Tržaška 15, 1370 Logatec v sejni
sobi v kleti zgradbe. Predstavniki ponudni-
kov morajo imeti pri javnem odpiranju po-
nudb pisno pooblastilo za zastopanje. Od-
piranje vodi Zdravko Klemen, dipl. jur.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 30 dneh po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na naslovu kot v 5. točki pri
Štefki Slabe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. septembra 1998 do 12. ure proti
plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun Ko-
munalnega podjetja Logatec št.
50170-601-200040.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 75 dni po odpi-

ranju.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: predvidoma oktober 1998.
Komunalno podjetje Logatec

Ob-6000
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: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
Lendava.
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2. Predmet javnega naročila: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za izvedbo na-
daljevalnih gradbeno-obrtniških del pri
gradnji Kulturnega doma Lendava.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo: oktober 1998 – maj
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najnižja cena ob ustrezni kvaliteti
in druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 12. uri v prostorih Občine Lendava, Trg
Ljudske pravice 5.

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: sedež firme ING-GRA Len-
dava, Partizanska ulica št. 2, kont. oseba
Stjepan Sakač, tel. 069/76-172. Razpisna
dokumentacija je na razpolago do 11. 9.
1998.

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

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.
Občina Lendava
Lendava Község

Ob-6087
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Loška dolina, kont. oseba Ne-
venka Glažar, ing. gr., Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg, tel. 061/707-808, fax.
061/707-805.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nega zajetja in omrežja za vodovod Loš-
ka dolina (Kozarišče).

3. Orientacijska vrednost: ca.
80,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del je oktober
1998; dokončanje april 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Občina Loška dolina, prev-

zemnica Andreja Buh, Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 28. 9. 1998 ob 10. uri na naslovu: Ob-
čina Loška dolina, Cesta Notranjskega odre-
da 2, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 30. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loška dolina, An-
dreja Buh, Cesta Notranjskega odreda 2,
Stari trg, sprejemna pisarna, ob plačilu
20.000 SIT (pokritje materialnih stroškov)
na ŽR št. 50160-630-810337 - Agencija
za plačilni promet Cerknica.

10. Ostali podatki
Vprašanja ponudnikov se posredujejo pi-

sno na naslov pod 9. točko do 15. 9. 1998.
Odgovori bodo posredovani pisno vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 30. 10. 1998.

Ob-6088
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Loška dolina, kont. oseba Ne-
venka Glažar, ing. gr., Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg, tel. 061/707-808, fax.
061/707-805.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: I. faza adaptacije,
dozidave in nadzidave Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja, Stari trg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT, objave: 28. 8. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1998, zaključek v avgustu
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 9. 1998 do
9. ure na naslov: Občina Loška dolina, prev-
zemnica Andreja Buh, Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj – Šola Heroja Janeza Hri-
barja Stari trg“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb

bo 29. 9. 1998 ob 10. uri na naslovu: Ob-
čina Loška dolina, Cesta Notranjskega odre-
da 2, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 30. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Loška dolina, An-
dreja Buh, Cesta Notranjskega odreda 2,
Stari trg, sprejemna pisarna, ob plačilu
20.000 SIT (pokritje materialnih stroškov)
na ŽR št. 50160-630-810337 - Agencija
za plačilni promet Cerknica.

10. Ostali podatki
Vprašanja ponudnikov se posredujejo pi-

sno na naslov pod 9. točko do 15. 9. 1998.
Odgovori bodo posredovani pisno vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila 30. 10. 1998.
Občina Loška dolina

Ob-6089
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,

Slovenska cesta 58, Ljubljana, na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro dobavitelja

tovornih vozil z dvojno
kabino + dvigalom in kombiniranih

vozil
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za dobavo to-
vornih vozil z dvojno kabino + dvigalom
in kombiniranih vozil:

I. Tovorno vozilo-kason z avtodvigalom z
dvojno kabino 6+1 – 3 kom,

II. Tovorno vozilo z nadgradnjo-teleskop-
ska dvižna košara – 1 kom,

III. Tovorno vozilo 4 x 4 – 1 kom,
IV. Kombinirano vozilo za prevoz oseb in

stvari 4 x 4 – 3 kom,
V. Kombinirano vozilo-kombi za prevoz

oseb in stvari – 3 kom.
3. Predvideni rok dobave:
– 4 mesece za tovorna vozila z dvojno

kabino + dvigalom,
– 2 meseca za kombinirana vozila.
4. Orientacijska vrednost razpisa je

80.000.000 SIT.
5. Prijava ponudnika in spremljajoča do-

kumentacija mora biti sestavljena v sloven-
skem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1. prijavo ponudnika na obrazcih na-
ročnika,

6.2. izpis registracije ponudnika, ki ne
sme biti starejša od 30 dni,

6.3. BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši
od 30 dni,

6.4. bančna garancija za resnost prijave
v višini 5% vrednosti razpisa, ne starejša od
30 dni,
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6.5. dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni,

6.6. dokazilo o poravnanih svojih ob-
veznosti iz naslova davkov, ne starejše od
30 dni.

7. Pogoji za sprejem ponudb
7.1. sposobnost dajanja tehničnih infor-

macij o proizvodu,
7.2. tehnične garancije,
7.3. zagotavljanje rednega servisiranja

na področju Ljubljane,
7.4. potrjene reference.
8. Merila

1. cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni pogoji,
4. druge ugodnosti.

9. Prijava, ki ne bo v skladu z zahtevami
tega razpisa in za katero se bo v katerikoli
fazi razpisa ugotovilo, da je ponudnik nave-
del neresnične podatke bo izločena.

Upoštevali bomo tudi delne ponudbe za
posamezne vrste vozil.

10. Oddaja prijave
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro ponudnika za
dobavo tovornih vozil z dvojno kabino + dvi-
galom in kombiniranih vozil - Ne odpiraj”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 15. 9. 1998.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 9. 9.
1998

11. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9.

1998, ob 10. uri v sejni sobi št. 119 druž-
be Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Nepravočasno in nepravilno oddane
prijave

Nepravočasno in nepravilno oddane ali
nepravilno opremljene ovojnice s prijavami
se ne bodo odpirale in jih bo naročnik vrnil
ponudniku s priporočeno pošto in navedbo
razloga.

13. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45
dni po odpiranju ponudb.

14. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 4. 9. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

15. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 808/98-33 Ob-6127
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Gornja Radgona, kont. oseba
Andrej Subašič, Partizanska 13, Gornja
Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438, soba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova stopnišč,
vhodov in hodnikov v upravni zdradbi
Občine Gornja Radgona.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Gornja Rad-
gona, prevzemnik: tajništvo občine, Par-
tizanska 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671,  faks 069/62-438,  soba
št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič, Par-
tizanska 13, Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Andrej Subašič, Partizanska 13,
Gornja Radgona, tel. 069/61-671, faks
069/62-438, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 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 konca izvedbe

del.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Občina Gornja Radgona

Ob-6066
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. osebi Marjan Žagar in Bojan Dubrov-
nik, Kotnikova 19a, Ljubljana, tel.
062/691-169, faks 062/692-749.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija teh-
ničnega trakta objekta TWR – gradbena
dela, elektro in strojna instalacija.

Kraj izpolnitve: Letališče Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,650.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 10. 10. 1998 in/ali zaključek 5. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
zračno plovbo, prevzemnik: vložišče, Kotni-
kova 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-34-600, faks 061/13-16-035.

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. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Republika Slovenije,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za zračno plovbo, odpiranje vodi Bojan Du-
brovnik, Kotnikova 19a, Ljubljana, tel.
061/17-34-600, faks 061/13-16-035.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
zračno plovbo – LKL Maribor, kont. osebi
Marjan Žagar in Bojan Dubrovnik, Letališka
cesta 10, Orehova vas, tel. 062/691-169,
faks 062/692-749.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 7.000 SIT.

Način plačila: z virmanom oziroma splo-
šno položnico na račun številka: ŽR
50100-637-55669.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 110-1/98 Ob-6067A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Vrba–Peračica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del
Rok izdelave 1. faze pVO je 1 mesec po

podpisu pogodbe. Rok za zaključek pVO je
do razgrnitve osnutka LN, rok za dopolnitev
pa do izdelave predloga LN.

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 23. 9. 1998 do 8.30
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: Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek
Vrba–Peračica”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Slovenije, 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 15. 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, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 9. 1998 za 3.600 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba mag. Barbara Likar, dipl.
inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-37-068.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6067B
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: strokovne podlage

za študijo primerjave variant odseka av-
toceste Beltinci–Pince.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok izdelave rezpisanega dela je 90 dni
po podpisu pogodbe oziroma potrditvi po-
nudbe.

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 22. 9. 1998 do 10.30
na naslov: Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Strokovne podlage za študijo primerjave
variant odseka avtoceste Beltinci–Pince”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Slovenije, 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 14. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 4.200 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Tatjana Zalokar, dipl. inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-37-068.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6067C
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: zasaditev obcestne-

ga prostora AC odseka Arja vas–Vran-
sko.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je december 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 9. 1998 do 8.30
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: Zasaditev obcestnega prostora AC od-
seka Arja vas–Vransko”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Slovenije, 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 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 4.700 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Jure Plešec, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/17-88-441,
faks 061/17-88-378.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 110-1/93 Ob-6068A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-91, faks
061/178-80-36, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu na cesti Škocjan–Ruda G2-111 od-
sek 238 v km 2+340 do km 2+400.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 9. 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 Sanacija opornega zidu na cesti Škoc-
jan–Ruda” – D.P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 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. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 11. 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 4. 9. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Dušan Pirc, grad. teh., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-04,
faks 061/178-83-26, soba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 11. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6068B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-

cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-80-36,
soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta šti-

ripasovne ceste skozi Medvode.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelava IP skozi Medvode” – L.K. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 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. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 11. 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 4. 9. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Lidija Kegljevič-Zagorc, inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-62, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 307.

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

Ponudba mora veljati do: 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 11. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6068C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.

061/178-80-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija re-
gionalne ceste R-704/1355 Ribnica–
Podvelka od km 8.800 do km 10.046.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija regionalne ceste Ribni-
ca–Podvelka”–D.P. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 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. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 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 4. 9. 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., Ljublja-
na, kont. oseba Dean Peršon, univ. dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-6130
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: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
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cija RS za ceste, kont. oseba Jure Pejano-
vič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-89, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt rekon-

strukcije ceste R 1/216, odsek 1367
Ivančna Gorica–Muljava.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1998 do
12.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za IP projekt rekonstrukcije ceste Ivančna
Gorica–Muljava” – D.L. Na hbrtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 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. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 9. 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 Draga Lavrič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-32, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 301.

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

Ponudba mora veljati do: 8. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 11. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Ob-6131
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: AC Naklo–Kranj
vzhod; viadukt Rupovščica – druga po-
lovica: most Kokra–druga polovica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
510,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok dokončanja del je
12 mesecev 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 9. 1998 do 9. uri,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19,
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 AC Naklo – Kranj vzhod: viadukt Ru-
povščica – druga polovica; most Kokra–
druga polovica”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Slovenije, 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 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 4. 9. 1998 do 14. 9. 1998 za
50.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Slavko Žličar, dipl. inž.,
Sneberska 120b, Ljubljana, tel.
061/485-076, faks 061/482-960.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 40/12/98 Ob-6132
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 pri OŠ Antona Ingoliča Sp. Polska-
va ter izdobava in montaža opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
72,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
pričetek je predviden najkasneje 26. 10.
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 upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Slovenska Bi-
strica, Oddelek za družbene dejavnosti, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
z navedbo predmeta naročila “OŠ Sp. Pol-
skava – izgradnja telovadnice”, naslovom
Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slo-
venska 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 28. 9. 1998 ob 13. uri, na naslo-
vu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Od-
piranje 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 9. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: v vložišču Občine Slovenska Bistri-
ca, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slovenska
Bistrica, in sicer od 1. 9. 1998 do 23. 9.
1998 vsak dan od 9. do 14. ure, informacije v
zvezi s tehnično dokumentacijo pa zainteresi-
rani ponudniki dobijo pri odgovornem projek-
tantu Edu Jalševcu, Bard, d.o.o., Gospejina
10, Maribor, tel. 062/226-285, 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 Sp. Polskava”, oziroma
pri blagajni Občine Slovenska Bistrica.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, kont. osebe 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: 18. 10. 1998.

Občina Slovenska Bistrica
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Razveljavitev

Ob-6110
Na podlagi tretjega odstavka 66. člena

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

razveljavitvi postopka
oddaje javnega naročila

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/189-18-40, kont. oseba Lučka Letič.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in montaža

poslovnih panojev TiPS ter informacij-
skih tabel.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,500.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja del:
15. 5. 1998, zaključek I. izdaje 13. 6. 1998.

5. Utemeljitev razveljavitve: zahteva za
revizijo s strani ponudnikov. Ponudniki so v
zahtevi za revizijo navajali, da je s sklepom
o izbiri izbran predmet presegal predmet
javnega razpisa.

Javno naročilo zaradi razveljavitve skle-
pa ne bo oddano nobenemu izmed ponud-
nikov na razveljavljenem javnem razpisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Center za promocijo turizma, Du-
najska 156, dne 5. 5. 1998.

Center za promocijo turizma Slovenije

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Št. 404-01-1/98 Ob-6034
Na podlagi 43. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež 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 avtomobil-

skih pnevmatik:
– za osebna vozila,
– za tovorna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 28. 9. 1998 do 14.
ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik: 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 “Ponudba – Ne odpiraj –

Javni razpis za ugotavljanje sposobnosti
MORS PUS 31/98 – dobava avtomobilskih
pnevmatik”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 9. uri, 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 13. 11. 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 25. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS PUS
31/98) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati 12 mesecev.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-6035
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
5, Maribor, kontaktna oseba Peter Weis-
sensteiner dipl. inž., tel. 062/317-221,
faks 062/315-136.

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

Navedba vsebine:
– oprema za kisik postaje,
– oprema za postaje dušikovega ok-

sidula,
– oprema za vakuum postaje,
– rezervni deli in oprema za kompre-

sorske postaje, vijačni in batni kompre-
sorji,

– rezervni deli in operacijske luči,
– visokofrekvenčni (VF) elektroki-

rurški nož,
– pribor za elektrokardiografijo in

monitoring,
– oprema za kardiološko diagnostiko,
– bolniške svetilke in stativi ter osta-

la medicinska oprema detajlneje opisa-
na v razpisni dokumentaciji,

– storitve montaže ponujenega blaga.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek dne 15. 10. 1998
in zaključek dne 15. 10. 1999.

5. Merila za priznanje sposobnosti: ce-
na in druga merila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik Slavica Hostar – tajništvo
Investicijskega biroja bolnišnice, Ljubljanska
5, tel. 062/317-221, faks 062/315-136.

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 ovojnici naj bo naveden tudi ponud-
nik.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, kirurška hospitalna
stolpnica, predavalnica – 16. nadstropje.
Odpiranje vodi predsednik strokovne komi-
sije.

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
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biro-
ja, Slavica Hostar, tel. 062/317-221, faks
062/315-136. Dokumentacija je na razpo-
lago do dne 4. 9. 1998 do 14. ure, za
3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun 50700-603-31871, pred dvigom do-
kumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled možen po predhodnem dogovoru,

ki ga bo vodil Peter Weissensteiner, dipl.
inž., tel. 062/317-221, faks 062/315-136,
kateri daje tudi informacije ponudnikom. In-
formacije se dajejo samo na podlagi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po faksu. Pisni od-
govori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti (18. – 50. člen ZJN).

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

čila: 9. 10. 1998.

Ob-6036
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
5, Maribor, kontaktna oseba Peter Weis-
sensteiner dipl. inž., tel. 062/317-221,
faks 062/315-136.

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

Navedba vsebine:
a) pohištvena oprema, tipska in indi-

vidualna,
b) kovinska galanterija.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek dne 15. 10. 1998
in zaključek dne 15. 10. 1999.
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5. Merila za priznanje sposobnosti: ce-
na in druga merila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik Slavica Hostar – tajništvo
Investicijskega biroja bolnišnice, Ljubljanska
5, tel. 062/317-221, faks 062/315-136.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila; na
ovojnici naj bo naveden tudi ponudnik.

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, kirurška hospitalna
stolpnica, predavalnica – 16. nadstropje.
Odpiranje vodi predsednik strokovne komi-
sije.

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
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biro-
ja, Slavica Hostar, tel. 062/317-221, faks
062/315-136. Dokumentacija je na razpo-
lago do dne 4. 9. 1998 do 14. ure, za
3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun 50700-603-31871, pred dvigom do-
kumentacije.

9. Ostali podatki
Ogled možen po predhodnem dogovoru,

ki ga bo vodil Peter Weissensteiner, dipl.
inž., tel. 062/317-221, faks 062/315-136,
kateri daje tudi informacije ponudnikom. In-
formacije se dajejo samo na podlagi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po faksu. Pisni od-
govori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti (18. – 50. člen ZJN).

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 9. 10. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-6037
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mi-
lan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor, tel. 062/317-221, faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška

in inštalacijska vzdrževalna dela:
1. slikopleskarstvo: 24,750.000 SIT,
2. zidarstvo: 7,000.000 SIT,
3. keramičarstvo: 6,000.000 SIT,
4. tapetništvo: 6,000.000 SIT,
5. talne obloge: 6,000.000 SIT,
6. elektroinštalaterstvo: 7,000.000 SIT,

7. kleparstvo: 7,000.000 SIT,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje): 18,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

81,750.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6038
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mi-
lan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor, tel. 062/317-221, faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: neurgentni prevozi

bolnikov
(Prevozi bolnikov med zdravstvenimi za-

vodi in dislociranimi enotami bolnišnice,
spremstvo bolnikov, sprejem in predaja do-
kumentacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,450.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6039
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mi-
lan Večernik, inž., Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor, tel. 062/317-221, faks 062/316-573.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: špediterske storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,450.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Darja Novak, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6040
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dializni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,935.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 10. 1998 do

12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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. 10.
1998 ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6041
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: farmacevtski izdelki

– zdravila, radioizotopi,…
3. Orientacijska vrednost naročila:

892,094.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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 8. 10. 1998
ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6042
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: implantati.
3. Orientacijska vrednost naročila:

122,942.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
1998 ob 12. uri.
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Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 24. 12. 1998.

Ob-6043
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: medicinski potrošni

material in pripomočki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

300,792.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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. 10.
1998 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6044
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni material in

osebna zaščitna sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

197,603.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

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

dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6045
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osteosintetski ma-

terial.
3. Orientacijska vrednost naročila:

42,504.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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. 10.
1998 ob 13. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6046
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: reagenti in kemika-

lije.
3. Orientacijska vrednost naročila:

172,314.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1998
ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6047
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material in

ostalo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

63,407.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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. 10.
1998 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6048
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetni material in

ovojnina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,302.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 10.
1998 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6049
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: srčni stimulatorji in

defibrilatorji s priborom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

129,833.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
1998 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 24. 12. 1998.

Ob-6050
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o jav-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska

ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sredstva za dezin-

fekcijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

23,384.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1998
ob 14. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6051
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: šivalni material in

mehanski šivi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
43,004.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo investicijskega
biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 10.
1998 ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6052
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ulica 5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: transfuzijski potro-

šni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

24,966.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena ob
izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne
dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica
Maribor, prevzemnik: tajništvo investicij-
skega biroja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1998
ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Velika konferenč-
na soba v 16. etaži kirurške stolpnice.

Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
odpiranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijskega biroja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6053

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki:

54,500.000 SIT,
2. meso in drobovina: 73,500.000 SIT,
3. meso perutnine, kuncev in perut-

ninski izdelki: 17,700.000 SIT,
4. mesni izdelki: 34,500.000 SIT,
5. ribe in mehkužci: 4,500.000 SIT,
6. jajca: 15,000.000 SIT,

7. olja in maščobni proizvodi:
10,000.000 SIT,

8. moke, zdrobi, testenine:
8,400.000 SIT,

9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki: 17,300.000 SIT,

10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki: 1,600.000 SIT,

11. zelenjava sveža in naravno kisa-
na: 33,400.000 SIT,

12. zelenjava in sadje zmrznjeno:
2,500.000 SIT,

13. sadje domače: 11,900.000 SIT,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho

in ostalo sadje: 3,200.000 SIT,
15. dietetski in posebni izdelki za ce-

liakijo in fenilket: 800.000 SIT,
16. drugi dietetski in posebni izdelki:

1,500.000 SIT,
17. splošno prehrambeno blago:

25,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

315,800.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-

nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 8. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Silva
Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 – veli-
ka predavalnica v kirurški stolpnici E16, Ma-
ribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6054
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelki iz tekstila:

1. bolniški program: 32,800.000 SIT,
2. posteljni program: 45,300.000 SIT,
3. delovna oblačila: 18,700.000 SIT,
4. operacijski program: 19,500.000

SIT,
5. kuhinjski program: 1,100.000 SIT,
6. otroški program: 5,250.000 SIT,
7. tekstil in tekstilni izdelki: 540.000

SIT,
8. delovna obutev in delovna zaščita:

760.000 SIT,
9. šivalni material: 1,153.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
125,103.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-
nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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 12. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi
Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 –
velika predavalnica v kirurški stolpnici E16,
Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6055
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: material za popravi-

la in vzdrževanje:
1. elektro in elektronski material:

7,670.000 SIT,
2. mizarski material: 1,050.000 SIT,
3. pleskarski in zidarski material:

200.000 SIT,
4. vodovodni material: 2,750.000 SIT,
5. material za avtomobile: 360.000 SIT,
6. rezervni deli za pralnico:

2,250.000 SIT,
7. rezervni deli za kuhinjo: 152.000

SIT,
8. rezervni deli za blateks: 318.000

SIT,
9. splošno kovinsko inštalacijski ma-

terial: 4,700.000 SIT,
10. filtri: 2,350.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-
nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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 13. 10.
1998 ob 8. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Silva
Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 – veli-
ka predavalnica kirurške stolpnice E16, Ma-
ribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6056
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 81-56, faks
316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva:
1. pralna sredstva: 11,150.000 SIT,
2. čistilna sredstva za dozatorje:

5,900.000 SIT,
3. ostala čistilna sredstva:

15,950.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-

nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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 13. 10.
1998 ob 11. uri, na naslovu naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi
Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 –
velika predavalnica  kirurške stolpnice E16,
Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko na račun
št. 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki  na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6057
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: režijski material:

1. papirna konfekcija: 25,000.000
SIT,

2. ostali režijski material: 3,400.000
SIT,

3. vreče polietilen: 2,600.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

31,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-

nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu naročnika: Splošna
bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Silva Hrast-
nik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 – velika preda-
valnica kirurške stolpnice E16, Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko na račun
št. 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6058
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
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ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573, nabavna služba.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material:

1. obrazci razni: 22,000.000 SIT,
2. pisarniški material: 24,300.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
46,300.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-
nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
1998 ob 8. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Silva
Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 – veli-
ka predavalnica kirurške stolpnice E16, Ma-
ribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko, na račun
št. 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.

Ob-6059
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 317-221 int. 82-56, faks
316-573, nabavna služba.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: splošni drobni in-

ventar:
1. splošni drobni inventar:

6,700.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,700.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za priznanje sposobnosti: naj-
nižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriteri-
jih iz razpisne dokumentacije.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik: tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, odpiranje vodi
Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska ul. 5 –
velika predavalnica kirurške stolpnice E16,
Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998, do 14. ure, za 5.000 SIT.

Način plačila: brezgotovinsko na račun
št. 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave priznanja spo-

sobnosti: 30. 11. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Zbiranje ponudb

Ob-6091
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,

Brežice, na podlagi 4. člena zakona o go-
spodarskih javnih službah (Ur. l. RS,
št. 32/93) in v skladu z določili zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine:
1. Etažni poslovni prostori v kleti stavbe

Cesta prvih borcev 43, površine 122,50 m2

s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
na delu parcele št. 630, k.o. Brežice, ZKV
367. Izklicna cena je po cenitvenem poro-
čilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 13,423.172,20 SIT.

2. Etažni poslovni prostori v pritličju stav-
be Cesta prvih borcev 43, v izmeri 46,98 m2

in na podstrešju stavbe Cesta prvih borcev
43 in 45, v izmeri 103,80 m2 s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem na delu par-
cele št. 629 in 630, k.o. Brežice, ZKV 367.
Izklicna cena je po cenitvenem poročilu stal-
nega sodnega cenilca in izvedenca gradbe-
ne stroke 18,480.603,56 SIT.

3. Etažni poslovni prostori v prvem nad-
stropju stavbe Holijeva steza 1, v izmeri
63,96 m2 s pripadajočim funkcionalnim zem-
ljiščem na delu parcele št. 629, k.o. Breži-
ce, ZKV 367. Izklicna cena je po cenitvenem
poročilu stalnega sodnega cenilca in izve-
denca gradbene stroke 7,330.226 SIT.

4. Etažni poslovni prostor v kleti stavbe
Cesta prvih borcev 45, v izmeri 28 m2 s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
delu parcele št. 629, k.o. Brežice, ZKV
367. Izklicna cena je po cenitvenem poro-
čilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 3,642.248,50 SIT.

5. Etažni poslovni prostor v pritličju stav-
be Cesta prvih borcev 43, v izmeri 26,27
m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
na delu parcele št. 630, k.o. Brežice, ZKV
367. Izklicna cena je po cenitvenem poro-
čilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 1,918.312 SIT.

6. Etažni poslovni prostor v pritličju stav-
be Holijeva steza 1, v izmeri 30 m2 s pripa-
dajočim funkcionalnim zemljiščem na delu
parcele št. 629, k.o. Brežice, ZKV 367. Iz-
klicna cena je po cenitvenem poročilu stal-
nega sodnega cenilca in izvedenca gradbe-
ne stroke 1,819.856,25 SIT.

7. Objekt “Stari zapori” Brežice, Levsti-
kova ul.,skupne površine 302 m2 s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem na parceli
št. 617. k.o. Brežice. Izklicna cena je po
cenitvenem poročilu stalnega sodnega ce-
nilca in izvedenca gradbene stroke
14,904.406,55 SIT.

8. Objekt poslovna stavba TKC površine
266 m2 s pripadajočim dvoriščem 223 m2,
vse pri vl. št. 220 parcelna št. 619, k.o.
Brežice. Predkupno pravico ima ob enakih
pogojih dosedanji najemnik, ki ima v nepre-
mičnini 30% vložek. Eventualni drugi kupec
je dolžan povrniti najemniku njegov vložek
in stroške preselitve. Izklicna cena nepre-
mičnine je 36,301.515 SIT.

Nepremičnine, ki so predmet tega razpi-
sa se prodajajo zasedene z najemniki, ki
imajo prednostno pravico nakupa, najemne
pogodbe so sklenjene za nedoločen čas z
enoletnim odpovednim rokom.

Za nakup nepremičnin najboljši ponud-
niki, ki niso najemniki prostorov, kot lastniki
prevzamejo obveze, ki izhajajo iz najemnih
pogodb.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse prav-
ne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene za posamezno
nepremičnino na žiro račun prodajalca
št. 51620-630-13063.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblasti-
lom in registracijo iz katere je razvidno, da
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ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizična oseba pa originalno potrdilo o slo-
venskem državljanstvu.

Varščino bomo najboljšem ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa jo neobre-
stovano vrnili najkasneje v roku treh dni po
sklenitvi pogodbe z uspelim ponudnikom.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva
podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik po-
godbe v tem času ne sklene, izgubi pravico
do vračila varščine. Varščino zadržimo in
pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani po-
nudnik ne poravna celotne kupnine.

Davek od prometa nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddeleku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
telefonu 0608/62-050, interna 230 vsak
dan od 8. do 14. ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodno ogled
najavite po telefonu 0608/62-050 interna
230.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice z dospetjem v roku 15 dni od
dneva objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj - Ponudba za prodajo ne-
premičnin“ in na katere nepremičnine se
nanaša, npr. “Poslovni prostor pod št. 1“.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ob
12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo biti
navzoči predstavniki ponudnikov oziroma
njihovi pooblaščenci, vsi pa morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo in potrdilo o plačani
varščini ter potrdilo o slovenskem držav-
ljanstvu.

Občina Brežice

Zbiranje predlogov

Ob-6065
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za zbiranje predlogov za gradnjo

dušilke in povratne lopute na
obstoječih razbremenilnikih na

rajonskih zbiralnikih RZ2, RZ3, RZ4 in
RZ5 v Celju

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja dušilke in po-
vratne lopute na obstoječih razbremenil-
nikih RZ2, RZ3, RZ4 in RZ5 v Celju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Vrednost del je ca. 15,000.000 za po-

samezen objekt.

4. Predvideni pričetek del je: oktober–
december 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega  po-
nudnika so:

– varnost in zanesljivost obratovanja,
– možnost standardizacije opreme z že

vgrajeno,
– cena,
– obseg potrebnih gradbenih del za

vgradnjo ponujene opreme v obstoječe ob-
jekte.

6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 15. 9. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj –  ponudba za gradnjo
dušilke in povratne lopute na obstoječih raz-
bremenilnikih RZ2, RZ3, RZ4 in RZ5 v Ce-
lju”.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
16. 9. 1998,  ob 9. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpira-
nje, pooblastila za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v sedmih dneh od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do vključno 4. 9.
1998 med 8. in 10. uro na naslovu: Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje –
tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 4.000 SIT
katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, univ. dipl. inž. gradb., na
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-315.

Mestna občina Celje

Sklepi po 42. členu

Ob-5974
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 Trebnje, kont. oseba Majda Iva-
nov ali Miro Hrenk, Goliev trg 5, Trebnje,
tel. 068/44-040, faks 068/44-540.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije – PGD in PZI
za objekt glasbene šole, godbenega do-
ma in galerije v Trebnjem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok: pričetek del takoj po podpisu
pogodbe in končanje v 45 dneh po podpisu
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodnej-
ši način plačila.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodnejši način plačila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Trebnje, 30. 7. 1998 ob 12. uri.

7. Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 4,555.244 SIT, najvišja cena:
6,146.860 SIT.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 28. 8. 1998.

Občina Trebnje

Št. 640-00-17/98 Ob-5975
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 Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, kont. oseba Dušan Vučko, dipl.
jur., tel. 064/721-861, faks 064/721-864.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje prevozov učencev v Občini Bohinj za
šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,143.000 SIT.

4. Obdobje izvajanja javnega naročila:
šolsko leto 1998/99.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 12. uri, v pisarni tajnika Občine
Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 56, z dne 7. 8. 1998;
Ob-5356.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 9. 1998.

Občina Bohinj

Ob-5976
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, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe Maribor, kont.
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oseba Alenka Juratič, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 22-01-415, faks 226-551, soba
št. 106.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije, ureditev cest, izvedba hišnih pri-
ključkov in gradbena dela pri sanaciji
vodovoda v MČ Studenci po ulicah:
Kroytkovi, del Šarhove, Kalohova, Kalo-
hova med Pekrsko in Limbuško, ul.
J. Mlakarja, del Funtkove, Vizoviškova,
Pohorskega bataljona in Jocove.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po veljavno-
sti sklepa in zaključek konec novembra
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: glede na enakovrednost izpolnje-
vanja razpisnih pogojev vseh devetih po-
nudnikov je bila cena odločujoča pri izbiri
izvajalca.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Odsek za go-
spodarske javne službe Maribor, Slovenska
40, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 55,669.104 SIT, najvišja cena:
114,764.520 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. 50, z dne 10. 7.
1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 8. 1998.

Ob-5977
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Maribor, za katero vodi investi-
cijo Komunalna direkcija, Odsek za gospo-
darske javne službe Maribor, kont. oseba La-
dislav Selinšek, Slovenska 40, Maribor,
tel. 22-01-416, faks 226-551, soba št. 107.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Po-
breške ceste ca. 500 m.

3. Orientacijska vrednost naročila: 45
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 delovnih dni, začetek
del oktober 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 so reference izbranega ponudni-

ka pri podobnih delih in cena izbranega po-
nudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Odsek za go-
spodarske javne službe Maribor, Slovenska
40, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 32,744.695 SIT, najvišja cena:
44,488.543 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. 50, z dne 10. 7.
1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 8. 1998.

Ob-5978
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, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe Maribor, kont.
oseba Ladislav Selinšek, Slovenska 40, Ma-
ribor, tel. 22-01-413, faks 226-551, soba
št. 107.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) rekonstrukcija Maistrove ulice,
B) rekonstrukcija Prešernove ulice,
C) ureditev krajevne ceste v Pekrah,
D) gradbena dela po Grizoldovi ulici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 12 mio SIT,
B) 20 mio SIT,
C) 12 mio SIT,
D) 6 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:
Pod A, B, C: september – začetek del,
Pod A, B, C: oktober – dokončanje del,
Pod D avgust – začetek in dokončanje

del.
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 so reference izbranih ponudnikov
pri podobnih delih in cena izbranih ponudb.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 6.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Odsek za go-
spodarske javne službe Maribor, Slovenska
40, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 10.
Najnižja cena:
A) 7,197.063 SIT,
B) 14,705.228 SIT,
C) 15,540.000 SIT,
D) 3,735.035 SIT;
Najvišja cena:

A) 10,013.738 SIT,
B) 18,247.357,50 SIT,
C) 23,602.630 SIT,
D) 5,770.115 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

8. S sprejetjem spremembe sklepa o iz-
biri najugodnejšega ponudnika razveljavlja-
mo sklep št. 347-05-46/97-1850-61, z
dne 10. 6. 1998.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 8. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-5979
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 Postojna,
kont. oseba Brigita Kidrič, Ljubljanska ulica
4, pisarna št. 6, Postojna,
tel. 067/280-785, faks 067/280-780.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela na stanovanjskih in stano-
vanjskih hišah v lasti Občine Postojna
za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 31. 8. 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 dane
ponudbe: ponudbena cena, strokovni kadri
in podizvajalci, načini plačil, rok izvedbe,
reference ponudnika, garancija, dodatne
ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Postojna, Ljubljanska ulica 4,
6230 Postojna.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 11,464.396,46 SIT, najvišja cena:
15,815.650 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4396.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 8. 1998 ali 28. 8. 1998.

Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 920-06/98-06 Ob-5980
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: Agencija RS za plačilni promet, podruž-
nica Kranj, Slovenski trg 2, Kranj, kont. ose-
ba Jani Pintar, tel. 064/271-417, faks
064/212-849.

2. Predmet javnega naročila: dobava
obrazcev plačilnega prometa.

3. Orientacijska vrednost: 7,300.000
SIT/letno.

4. Čas začetka in zaključka dobav: sep-
tember 1998 do 31. 12. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbran
je bil ponudnik Cetis Graf, d.d., Celje, Čo-
pova 24.

Po merilih določenih v razpisni dokumen-
taciji je ponudba najugodnejša, ker ustraza
glede na kvaliteto, ceno in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 10. uri, v APP podružnica Kranj,
Slovenski trg 2.

Število prispelih ponudb: tri, najnižja ce-
na: 3,611.830 SIT, najvišja cena:
4,592.281 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: povabilo k
predložitvi ponudbe na podlagi 54. člena
ZJN z dne 1. 7. 1998.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: avgust 1998.

Agencija RS za plačilni promet
Podružnica Kranj

Ob-5981
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: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
Grajska 11, Slovenska Bistrica, kont. ose-
ba Stanislav Gradišnik, tel. 062/815-526,
faks 062/812-725.

2. Predmet javnega naročila: obnova
ostrešja upravne stavbe samostanske-
ga kompleksa Studenice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: 24. avgust 1998, dokončanje: 10. ok-
tober 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ponuje-
na cena, plačilni pogoji, reference pri sana-
ciji kulturnih spomenikov, vključevanje jav-
nih del v ponudbo, garantni roki za opravlje-
no delo, predvideni rok dokončanja del. Kot
najugodnejši ponudnik je bil izbran Granit,
d.d., Slovenska Bistrica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
15. 7. 1998 ob 10. uri na naslovu: Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11,
Slovenska Bistrica, število prispelih ponudb:
3, najnižja cena: 5,443.770 SIT, najvišja
cena: 8,103.513,20 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. 47 z dne 29. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 8. 1998.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Ob-5982A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, tel. 062/2200-125, 2200-127, faks
062/222-241, kont. oseba Matija Bolko.

2. Predmet javnega naročila: nakup
orodja in mehanizacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 3,302.063,10 SIT, najvišja cena:
33,668.468 SIT.

Kot najugodnejši ponudniki so bila izbra-
na podjetja: Merkur, d.d., Kranj, Eltez Ljub-
ljana, BMR Murska Sobota in Elektronaba-
va Ljubljana.

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: 25. 8. 1998.

Ob-5982B
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:

Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2,
tel. 062/2200-127, faks 062/222-241,
kont. oseba Milan Nežmah.

2. Predmet javnega naročila: nabava bi-
ro opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 12, najnižja ce-
na: 10,761.135 SIT, najvišja cena:
14,450.880,40 SIT.

Kot najugodnejši ponudniki so bila izbra-
na podjetja: Hermes Plus, d.d., Ljubljana,
Sajama, d.o.o., Maribor in Birostroj Comp.
Maribor.

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: 25. 8. 1998.

Ob-5982C
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:

Elektro Maribor, javno podjetje za distribuci-
jo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2,
tel. 062/2200-127, faks 062/222-241,
kont. oseba Milan Nežmah.

2. Predmet javnega naročila: nabava pi-
sarniškega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 11. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 2,146.816,40 SIT, najvišja cena:
11,814.421,20 SIT.

Kot najugodnejši ponudniki so bila izbra-
na podjetja: Mladinska knjiga Biro oprema,
d.d., Ljubljana, DZS Maribor in Založba Ob-
zorja Maribor.

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: 25. 8. 1998.

Ob-5982Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, tel. 062/2200-125, 2200-127, faks
062/222-241, kont. osebi Ivo Jakl in Milan
Nežmah.

2. Predmet javnega naročila: nabava av-
tomobilov – osebni avtomobili.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 49,676.583 SIT, najvišja cena:
61,797.145 SIT.

Kot najugodnejša ponudnika sta bili iz-
brani podjetji: Tipom, d.o.o., Maribor in Su-
zuki Odard, d.o.o., Ljubljana.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 7. 1998.

Ob-5982D
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:

Elektro Maribor, javno podjetje za distribuci-
jo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2,
tel. 062/2200-125, tel. 062/2200-127,
faks 062/222-241, kont. osebi Ivo Jakl in
Milan Nežmah.

2. Predmet javnega naročila: nabava av-
tomobilov – tovorni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 60,852.186 SIT, najvišja cena:
100,698.591 SIT.

Kot najugodnejši ponudniki sta bili izbra-
ni podjetji: Avtocommerce, d.o.o., Maribor
in Dumida, d.o.o., Lenart.

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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 7. 1998.

Ob-5982E
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:

Elektro Maribor, javno podjetje za distribuci-
jo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2,
tel. 062/2200-127, faks 062/222-241,
kont. oseba Milan Nežmah.

2. Predmet javnega naročila: nabava
osebnih zaščitnih sredstev in sredstev
za higieno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno 12
mesecev.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 18,201.866 SIT, najvišja cena:
29,482.560 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano
podjetje: STIK, d.o.o., Ptuj, Potrčeva 13.

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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 7. 1998.

Ob-5982F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, tel. 062/2200-234, faks
062/222-241, kont. oseba Peter Radulo-
vič.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje preventivnih zdravstvenih pregledov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: sukcesivno do
konca poslovnega leta 1998.

5. Opis odločujočih meril za izbiro: vsi
kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 6.
1998 ob 13. uri v sejni sobi Elektro Mari-
bor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 2,115.609,70 SIT, najvišja cena:
5,021.298 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbra-
no podjetje: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca, Maribor.

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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 6. 1998.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Št. 1834/98 Ob-5983
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., kont.
oseba Anton Tomažin, Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava vozila – ka-

nalizacijska cisterna.
3. Orientacijska vrednost naročila:

21,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 29. 7. 1998 in/ali zaključek 22. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ustrezne reference, usposoblje-
nost in sposobnost dobaviti vozilo kot javno
naročilo zahteva.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 19,665.604 SIT, najvišja cena:
27,665.948,52 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-3747.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Št. 1836/98 Ob-5984
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JP Komunala Novo mesto, d.o.o., kont. ose-
ba Bojan Kekec, Podbevškova 12, Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila: strojni izkopi in prevozne storitve
ob popravilu okvar na vodovodu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje vseh razpisnih po-
gojev, ustrezne reference, usposobljenost
in sposobnost izvesti dela kot javno naročilo
zahteva, cenovne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,183.420 SIT, najvišja cena:
14,051.260 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4930.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 401-30/98 Ob-5988
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 Zagorje ob Savi, kont. oseba Vlasta
Šribar, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
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tel. 0601/64-275, faks 0601/64-011, so-
ba št. 18.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje dnevnih

prevozov učencev Osnovnih šol v šol-
skem letu 1998/99 v Občini Zagorje ob
Savi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT (letno).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1998 in/ali zaključek junij
1999 (šolsko leto 1998/99).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

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. 7.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na, najvišja cena: cene različne glede na
relacijo in vrsto prevoznega sredstva.

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; Št. 401-30/98; Ob-3909.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: avgust 1998.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 2/9818/574.6-98 Ob-5989

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: Pokrajinski muzej Celje, kont. oseba
Darja Pirkmajer, direktor, Muzejski trg 1,
Celje, tel. 063/442-633, faks
063/443-384.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: menjava kritine in
dotrajanih strešnih letev, menjava do-
trajanih žlebov in obnova dimnikov na
objektu Stara grofija, Muzejski trg 1, Ce-
lje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,000.000
SIT, 10. 7. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dva meseca, začetek sep-
tember 1998 in/ali zaključek oktober
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: fiksnost cen, kvaliteta storitev, us-
pešno večletno sodelovanje pri podobnih
gradbenih delih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Pokrajinski
muzej Celje, Muzejski trg 1, Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 18,428.925 SIT, najvišja cena:
20,772.610 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. 50, z dne 10. 7.
1998; št. 2/9818/573-98; Ob-4383.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Pokrajinski muzej Celje

Ob-5990
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 Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-120, 041/622-769, faks
068/323-654.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: zahtevana tehnična rešitev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,322.785 SIT, najvišja cena:
11,883.777,50 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. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3888.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Ob-5991

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 Laško, kont. oseba Jure Križnik,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: izdelava PGD, PZI
ter PID projektne dokumentacije za Os-
novno šolo Debro z vrtcem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10 mio SIT.

4. Dobavni rok: 120 dni.
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: dobre reference na razpisanih ob-
jektih, najugodnejša cena, pogoji zavarova-
nja projektantske odgovornosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 7,881.000 SIT, najvišja cena:
19,809.000 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Občina Laško

Ob-5985
Na podlagi tretjega odstavka 50. člena

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., kont.
oseba Anton Tomažin, Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje vozil,

strojev in vodomerov:
A) vzdrževanje specialnih tovornih

vozil,
B) vzdrževanje osebnih, terenskih in

poltovornih vozil,
C) vzdrževanje strojev,
D) vzdrževanje vodomerov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 29.
8. 1998 in/ali zaključek 29. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje razpisnih pogojev,
ustrezne reference, usposobljenost in spo-
sobnost izvesti storitve ter druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Dodelitev priznanja sposobnosti pod:
C) vzdrževanje strojev dvema ponudni-

koma,
D) vzdrževanje vodomerov dvema po-

nudnikoma.
Sposobnost se ne prizna nobenemu od

ponudnikov za:
A) vzdrževanje specialnih tovornih vozil,
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B) vzdrževanje osebnih, terenskih in pol-
tovornih vozil.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3671.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-5986
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Lisac Ivan, Trg OF 6/1, Ljubljana,
tel. 061/29-12-585, faks 061/322-745,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1 kos kontejnerski

vlačilec, Ljubljana, 1 kos kontejnerska
polprikolica, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece ali 120 dni, za-
četek 15. 7. 1998 in zaključek 15. 11.
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: cena, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 15,991.500 SIT, najvišja cena:
21,791.490 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-3218.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-5987
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Lisac Ivan, Trg OF 6/1, Ljubljana,
tel. 061/29-12-585, faks 061/322-745,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 2 kosa kombi 8+1,

3 kosi osebnih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 8.
1998 in zaključek 15. 11. 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: cena, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: točka A: 2,434.230 SIT, točka B:
1,427.899 SIT, najvišja cena: točka A:
3,752.782 SIT, točka B: 1,733.655 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-4183.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-5992
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana, kont. oseba Igor Škof,
tel. 061/17-19-125, faks 061/215-516.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska oprema centralnega računalniške-
ga sistema:

– 11 strežnikov COMPAQ,
– dodatna strojna oprema za

COMPAQ strežnike,
– programska oprema za strežnike.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja nabav: do 50 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila

in ocene, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Izbrana sta bila naslednja najugodnejša
ponudnika:

– za dobavo strojne in programske opre-
me: Skupina Atlantis, d.o.o.,

– za dobavo dodatne opreme pod točko
E1: NIL, d.o.o.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, soba 240, dne 4. 8. 1998 ob
14. uri. Število prispelih 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. 50 z dne 10. 7. 1998
Ob-4395.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Banka Slovenije

Št. 009861 Ob-5993
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 062/449-2311, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega razpisa: blago.
Navedba vsebine: nabava tovornega

vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece po sklenitvi

pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovno mnenje tehnologov,
skladnost z obstoječim voznim parkom. Iz-
bran ponudnik: Dumida, d.o.o., Kidričeva
16, Lenart.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
III. nadstropje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 14,474.000 SIT, najvišja cena:
16,301.440 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. 50 z dne 10. 7. 1998,
Ob-4337.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Št. 009861 Ob-5994
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 062/449-2311,
III. nadstropje.

2. Predmet javnega razpisa: blago.
Navedba vsebine: potrošni material za

potrebe mizarske in ključavničarske de-
lavnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT za mizarske delavnice,
10,000.000 SIT za ključavničarske delav-
nice.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Izbran ponudnik:
– Metalka Trgovina, d.o.o., Šmartinska

152, Ljubljana za potrošni material ključav-
ničarske delavnice,

– Slovenijales, d.o.o., Miklavška c. 55, Ho-
če potrošni material za mizarske delavnice.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
III. nadstropje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,688.143,20 SIT - delna ponudba, naj-
višja cena: 36,628.442,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum objave javnega razpisa: Uradni
list RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998,
Ob-4201.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-5995
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 Kidričevo, kont. oseba tajnik ob-
činske uprave Janko Hertiš, Borisa Kraig-
herja 25, Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
rekonstrukcijo dvorane v Lovrencu na
Dravskem polju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 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: analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidri-
čevo, Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 37,594.382 SIT, najvišja cena:
37,732.585 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-3192.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbra-
no Gradbeno podjetje Ptuj, d.o.o., Osojni-
kova cesta 9, Ptuj, za izvedbo del iz 2.
točke, s katerim se lahko sklene ustrezna
pogodba.

Ob-5996
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 Kidričevo, kont. oseba tajnik ob-
činske uprave Janko Hertiš, Borisa Kraig-
herja 25, Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
– novogradnjo in preplastitev lokal-

nih in krajevnih cest v Občini Kidričevo,
– novogradnjo pločnika v Apačah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

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

tek 15. 8. 1998 in zaključek 15. 10. 1998.
5. 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: analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidri-
čevo, Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 25,646.177,89 SIT, najvišja cena:
26,474.609,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 6. 1998,
Ob-2927.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Tampon, d.o.o., Dežno 2/a, Podlehnik, za
izvedbo del iz 2. točke s katerim se sklene
ustrezna pogodba.

Občina Kidričevo

Št. 40301/002/98 Ob-5997
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja mostu čez
Homšnico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in 15 dni, zače-
tek 1. 8. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, rok gradnje, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 9.45 na naslovu: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,428.833,50 SIT, najvišja cena:
13,284.256 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-3961.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-5998
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:

Kraške lekarne Ilirska Bistrica, kont. oseba
Iztok Čančula, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistri-
ca, tel. 067/81-090, faks 067/81-470.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema lekarniške

podružnice v Komnu.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,750.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 10. 1998 in/ali 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: cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 16. uri, na naslovu: Kraške lekar-
ne Ilirska Bistrica, Lekarna Postojna, Preč-
na ulica 2, 6230 Postojna.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena:
6,896.708 SIT, najvišja cena: 9,273.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Ob-5999
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: BIS-TRADE, d.o.o., Stari trg 12, Slo-
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venske Konjice, kont. oseba Jezernik Mile-
na, tel. 063/755-730.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
nadstreškov nad zgornjimi balkoni in za-
pora balkonov objekta Cesta na Roglo
17d, Zreče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek najkasneje 1. 9. 1998, zaključek
31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejši plačilni pogoji, najnižja cena.

Ponudba ponudnika SAG Konstrukcije,
d.o.o., Pragersko je v skladu z razpisnimi
pogoji, plačilni pogoji so najugodnejši, ce-
na konkurenčna.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 12. uri, na sedežu podjetja
BIS-TRADE, d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,632.024,55 SIT, najvišja cena:
7,906.663 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7. 1998.

BIS-TRADE, d.o.o., Slovenske Konjice

Št. 2736/98 Ob-6001
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kont. oseba Franc Šlihthuber, župan
občine, tel. in faks 069/56-250.

2. Predmet javnega naročila: preuredi-
tev prostorov Osnovne šole Gornji Pe-
trovci – gradbena in obrtniška dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del: 8 dni po sklenitvi pogodbe, dokon-
čanje del: 1 mesec po sklenitvi pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: kot na-
jugodnejši ponudnik je bil izbran Gomboc,
gradbeni inženiring Beltinci. Izvedba del po
sistemu “ključ v roke”.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, reference ponudni-
ka, kadrovska struktura, delovni in tehnični
pogoji.

6. Naslov, prostor in ura javnega odpira-
nja ponudb: 30. julija 1998 ob 12 uri, na
naslovu: ZEU-Družba za načrtovanje in in-
ženiring, d.o.o., Murska Sobota, Ulica Sta-
neta Rozmana 5 – sejna soba.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 42,981.565,70 SIT, najvišja cena:
46,476.083,76 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. 50, z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

Občina Gornji Petrovci

Št. 0048-308/39-6-98 Ob-6002
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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Dragan Vidic, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-44-11.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme cen-

tralnega računalniškega sistema MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev: druga merila, navedena v

razpisni dokumentaciji: ustreznost tehničnim
zahtevam, kvaliteta, zanesljivost ter kompa-
tibilnost z delujočo opremo in sistemi, cena
opreme, stroški obratovanja, plačilni pogoji
in dobavni roki, vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem in pogarancijskem roku, po-
slovna zanesljivost dobavitelja in dosedanje
izkušnje pri poslovanju, kadrovska zasedba
ponudnika za predmet javnega razpisa, re-
ference doma in v tujini, dokazilo o zastops-
tvu oziroma poslovnem odnosu s principa-
lom, podizvajalcem.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis je prispelo 5 veljav-
nih in popolnih ponudb. Ob upoštevanju
vseh meril, podanih v razpisni dokumentaci-
ji za:

– točko A, ni izbran noben ponudnik,
– točko B, je izbran ponudnik IBM Slo-

venija v vrednosti 26,354.131 SIT.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 26,354.131 SIT, najvišja cena:
28,124.250 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. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob-3758.

Št. 0048-308/25-11-98 Ob-6003
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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Sonja Šimenc, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-43-24.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba obdobnih

zdravstvenih pregledov delavcev MNZ:
UNZ Kranj in UNZ Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji: cena, rok izvedbe,
finančno stanje ponudnika, kadri, reference
strokovnih kadrov.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis: na javni razpis so prispele 4 veljav-
ne ponudbe. Dve ponudbi sta bili na odpira-
nju ponudb izločeni zaradi nepopolnosti.

Glede na to, da je naročniku po pregle-
du ponudb za UNZ Kranj in UNZ Novo me-
sto ostala le po ena popolna ponudba za
izvedbo obdobnih zdravstvenih pregledov
delavcev MNZ, delni ponovni javni razpis v
skladu z 41. členom zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni uspel.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4 (za vsak UNZ
1 popolna).

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4514.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-6109

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/778-385, faks
061/777-697.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje avtobusnih prevozov šoloobveznih
otrok za šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok dobave oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1998/99, za-
četek 1. 9. 1998 in zaključek 25. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: edini po-
nudnik po ponovnem razpisu.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

7. Število prispelih ponudb: 1.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4387.

Občina Ivančna Gorica

Št. 403-2/98-022-34 Ob-6063
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:  Uprava Republike Slovenije za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, kont. oseba Peter
Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-256, faks 061/17-85-470,
soba št. 68.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:  najem poslovnih

prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,500.000 SIT – letni najem.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek najkasneje 1. 11. 1998 in za nedolo-
čen čas.

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: pri končni izbiri sta bila odločilna
kriterija lokacijske in prostorske ustreznosti
ponujenih poslovnih prostorov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Uprave RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 1.900 SIT za m2, najvišja cena: 2.346
SIT za 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. 52, z dne 24. 7.
1998; Ob-4827.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Ob-6072
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: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica,
kont. oseba Božena Kolman Finžgar – rav-
nateljica, tel. 064/714-534.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predvidoma 15. 9. 1998 in konec
del 15. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(cena, reference).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
17. 8. 1998 ob 10. uri v dvorani Knjižnice
Antona Tomaža Linharta Radovljica, Gorenj-
ska cesta 27, Radovljica.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 11,874.423 SIT, najvišja cena:
22,278.831 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-3897.

Dne 21. 8. 1998 je bil po sklepu ravna-
teljice knjižnice izbran kot najugodnejši po-
nudnik Lesing, d.o.o., Kočevje.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Ob-6073
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mercator–KZ Krka, z.o.o., Rozmanova
ulica 10, Novo mesto.

2. Predmet javnega naročila: agromelio-
racijska dela.

Navedba vsebine: strojno razbijanje
kamenja, strojno planiranje obdeloval-
nih zemljišč, dobava apna za apnenje
zemljišč.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: okto-
ber 1998, končanje marec 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Za izvajanje navedenih del se izbere Tisa,
d.o.o., Ižanska 213, Ljubljana in Zadružna
kmetijska družba, Miklošičeva 4-III, Ljublja-
na.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mercator–KZ
Krka, Novo mesto, Rozmanova 10.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 31,212.442 SIT, najvišja cena:
34,343,540 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. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4555.

Mercator–KZ Krka, z.o.o.,
Novo mesto

Ob-6074
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova cesta
38, Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Mislinja – smer Mislinjski
graben.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 10.
1998 in/ali zaključek 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 17,684.377 SIT, najvišja cena:
23,902.845 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. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4323

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6075
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Vlado Jenuš, dipl. inž., Titova cesta
38, Maribor, tel. 062/44-251, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Šmartno pri Slovenj Grad-
cu – smer Tomaška in Turiška vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 30. 10.
1998 in/ali zaključek 10. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,453.103 SIT, najvišja cena:
6,748.228 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. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4642.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-6076
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 obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Drago Lapajne, inž. el.,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
tel. 061/171-25-83, faks 171-16-37.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo gradbenih, obrt-
niških in inštalacijskih del ter opreme
na objektu Strelišče Bač I (visokonape-
tostni in telekomunikacijski kablovod).

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: devetdeset koledarskih
dni od dneva uvedbe izvajalca v delo.

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: na javni razpis je prispelo 6 veljav-
nih ponudb. Vse ponudbe so prispele pra-
vočasno in so bile pravilno opremljene. Izbi-
ra najugodnejšega ponudnika temelji na
uporabi kriterijev in ponderiranih meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

Izbran ponudnik: Energomont, d.d., iz
Ljubljane, Zaloška 145.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 9.15, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 22,081.960 SIT, najvišja cena:
30,000.398 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998;
Ob-2181.

Ob-6077
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 obrambo Republike Slo-
venije, kont. oseba Boris Janša, dipl. inž.
arh., Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
tel. 061/171-28-61, faks 171-16-37, so-
ba št. 322/III.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca brez
omejitev za izvedbo vzdrževalnih del na

prenovi prostorov v 2. in 3. Ljubljani
(MORS BO 8/98).

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 70 koledarskih dni od dne-
va uvedbe izvajalca v delo, začetek del:
20. 8. 1998 in zaključek del: 28. 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: na javni razpis je prispelo 7 veljav-
nih ponudb. Zaradi nepopolnosti sta bili na
odpiranju ponudb izločeni dve ponudbi. Iz-
bira najugodnejšega ponudnika temelji na
uporabi kriterijev in ponderiranih meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

Izbran ponudnik: SCT, d.d. iz Ljubljane,
Slovenska 56.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 28,725.895 SIT, najvišja cena:
43,741.254 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1761.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-6078
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., Kolodvorska
11, Ljubljana, kont. oseba Peter Rozman,
Tivolska 41, Ljubljana, tel. 061/29-12-295,
faks 323-887, soba št. I/14.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija temeljev in

sider vozne mreže na elektrificiranih
progah SŽ, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek avgust
1998 in/ali zaključek september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– popolna skladnost ponudbe z razpi-
snimi pogoji,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference delavcev, ki so nosilci del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Tivolska 41,
Ljubljana.

Naročnik: Slovenske železnice, d.d., Ko-
lodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 3,996.971,94 SIT, najvišja cena:
8,202.377 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-3793.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

Ob-6079
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 Godec Andrej, 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:
65,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Ob-6080
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 Godec Andrej, dipl. inž.,
Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje, tel. 063/29-32-100 int. 340, faks
063/442-480, soba št. III. nadstropje.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gretje kretnic na po-
staji Celje–Čret, Šentjur in Rače.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali 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.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 360-01-5/98-2126 Ob-6081
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 Ljutomer,
kont. oseba Lilijana Koser, Vrazova 1, Lju-
tomer, tel. 069/81-712, faks 069/81-610,
soba št. 216.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vrstnih hiš
na Razlagovi ul. v Ljutomeru.

3. Vrednost dodeljenega naročila: petor-
ček: 35,409.731,40 SIT, dvojček:
14,859.461,90 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
75 dni, začetek september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (kreditiranje),
– rok izvedbe del,
– garancije,
– reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Stanovanjski
sklad občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: petorček: 35,409.731,40 SIT, dvojček:
14,859.461,90 SIT, najvišja cena: petor-
ček: 41,026.925,80 SIT, dvojček:
17,234.356,50 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. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4364.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Stanovanjski sklad občine Ljutomer

Ob-6082
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 ceste Se-
novo–Reštanj (Belo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, ga-
rancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Seno-
vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 122,770.909 SIT, najvišja cena:
125,806.029,50 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. 49, z dne 3. 7. 1998;
Ob-4198.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
 Senovo

Ob-6090
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič, kontaktna oseba je Sonja Ličen
Tesari, tel./faks 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega naročila so storitve:
opravljanje rednih prevozov učencev

Osnovne šole Belokranjskega odreda
Semič za šolsko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Rok začetka del 1. 9. 1998, rok za-
ključka del 24. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Semič,
Semič 14, Semič. Število prispelih ponudb:
2, najnižja bruto cena za prevoženi km je
155 SIT, najvišja bruto cena za prevoženi
km je 170 SIT.

7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), datum objave javnega razpi-
sa 17. 7. 1998, Ob-4565B.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila 28. 8. 1998.

Občina Semič

Št. 324-00-04/98 Ob-6100
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 Šentjernej, Trubar-

jeva 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: Milan Jakše, inž.

(tel. 068/373-1314).
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo

projekta izgradnja avtobusnega posta-
jališča pri Osnovni šoli v Orehovici z jav-
no razsvetljavo.

4. Orientacijska vrednost naročila:
4,600.000 SIT.

5. Predvideni čas objave razpisa: 5. 6.
1998.

6. Rok: začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe - zaključek pa je pred-
vidoma v roku dveh mesecev.

7. Utemeljitev izbire ponudnika:
– reference ponudnika,
– ekonomska in poslovna solidnost po-

nudnika,
– strokovna in organizacijska usposob-

ljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež red-

no zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb je bilo 2.7.

1998 ob 10. uri na istem naslovu (sejna
soba).

9. Na javni razpis so prispele štiri po-
nudbe. Najnižja cena z upoštevanim popu-
stom je bila 4,266.017,50 SIT, najvišja
cena z upoštevanim popustom je bila
4,418.090 SIT.

10. Postopek izbire izvajalca: Javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitve.

11. Datum in št. objave razpisa: Uradni
list RS, št 42-43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3115.

Št. 324-00-04/98 Ob-6101

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 Naročnik: Občina Šentjernej, Trubar-

jeva 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: Milan Jakše, inž.

(tel. 068/373-1314).
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo

komunalne infrastrukture v Obrtni coni
v Šentjerneju.

4. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

5. Predvideni čas objave razpisa: 5. 6.
1998.

6. Rok: Začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe - zaključek pa je pred-
vidoma do meseca novembra.

7. Utemeljitev izbire ponudnika:
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– ekonomska in poslovna solidnost po-

nudnika,
– strokovna in organizacijska usposob-

ljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež red-

no zaposlenega strokovnega osebja,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb je bilo 2.7.

1998 ob 10. uri na istem naslovu (sejna
soba).

9. Na javni razpis so prispele štiri ponud-
be. Najnižja cena z upoštevanim popustom
je bila 54,941.852 SIT, najvišja cena z upo-
števanim popustom je bila 70,178.961,50
SIT.

10. Postopek izbire izvajalca: Javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitve.

11. Datum in št. objave razpisa: Uradni
list RS, št 42-43 z dne 5.6. 1998,
Ob-3113.

Št. 324-00-04/98 Ob-6102
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 Šentjernej, Trubar-

jeva 5, Šentjernej.
2. Kontaktna oseba: Milan Jakše, inž.

(tel. 068/373-1314).
3. Predmet: izbor izvajalca za izvedbo

projekta ¨Generalna študija za ravnanje
z odpadnimi vodami v Občini Šentjer-
nej¨.

4. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

5. Predvideni čas objave razpisa: 5. 6.
1998.

6. Rok: Začetek del je predviden takoj
po podpisu pogodbe - zaključek pa je pred-
vidoma v roku dveh mesecev.

7. Utemeljitev izbire ponudnika:
– reference ponudnika,
– ekonomska in poslovna solidnost po-

nudnika,
– strokovna in organizacijska usposob-

ljenost ponudnika,
– strokovna usposobljenost in delež red-

no zaposlenega strokovnega osebja,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– finančna podpora,
– posebne ugodnosti ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.

1998 ob 10. uri na istem naslovu (sejna
soba).

9. Na javni razpis so prispele štiri ponud-
be. Najnižja cena z upoštevanim popustom
je bila 9,244.200 SIT, najvišja cena z upo-
števanim popustom je bila 29,979.750 SIT.

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

11. Datum in št. objave razpisa: Uradni
list RS št 42-43 z dne 5.6. 1998.

Občina Šentjernej

Št. 35101-76/98 Ob-6103
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 Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, kont. oseba: Anton Kamin,
tel. 061/818-105.

2. Predmet javnega naročila:
2.1. investitorski inženiring za Kulturni

dom v Kamniku;
2.2. nadzor za Kulturni dom v Kamniku.
3. Orientacijska vrednost investicije:

700,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-

bena cena idr. merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: sejna soba št. 9/P Občine Kamnik,
Glavni trg 24, dne 24. 7. 1998 ob 11. uri.

6. Število prispelih ponudb:
– 2.1. - 5, najnižja cena: 4,000.000 SIT,

najvišja cena: 16,100.000 SIT;
– 2.2. - 5, najnižja cena: 6,790.000 SIT,

najvišja cena: 8,190.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca del brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49, z dne 3. 7.
1998, Ob-4589.

Št. 35101-49/98 Ob-6104
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 Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, kont. oseba: Darinka Andrejka,
tel. 061/811-067.

2. Predmet javnega naročila: preuredi-
tev podružnične šole Šmartno v vrtec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-
bena cena idr. merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: sejna soba št. 9/P Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, dne 3. 7. 1998 ob
11. uri.

6. Število prispelih ponudb: 6; najnižja
cena: 16,895.187 SIT, najvišja cena:
22,595.599 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca del 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-3112.

Št. 01504-6/98 Ob-6105
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 Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, kont. oseba: Janez Turnšek,
tel. 061/811-067.

2. Predmet javnega naročila: dogradi-
tev OŠ v Mostah pri Kamniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-
bena cena idr. merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: sejna soba št. 9/P Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, dne 30. 6. 1998 ob
11. uri.

6. Število prispelih ponudb: 6; najnižja
cena: 76,791.973 SIT, najvišja cena:
95,349.440 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41, z dne 29. 5.
1998, Ob-2920.

Št. 02101-100/97 Ob-6106
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 Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, kont. oseba: Urša Mihelčič,
tel. 061/818-109, faks: 061/831-176

2. Predmet javnega naročila: izdelava
sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana občine Kam-
nik za obdobje 1986 - 2000 in srednje-
ročnega družbenega plana občine Kam-
nik za obdobje 1986 - 1990, dopolnje-
nega 1992 in 1995.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-
bena cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: sejna soba št. 9/P Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, dne 30. 6. 1998 ob
11. uri.

6. Število prispelih ponudb: 3; najnižja
cena: 5,960.000 SIT, najvišja cena:
14,722.560 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998, Ob-3348.

Št. 35201-19/98 Ob-6107
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 Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, kont. oseba: Franc Nograšek,
tel. 061/818-127, faks: 061-831-176.

2. Predmet javnega naročila: izdelava in-
vesticijskega programa in projektov PGD,
PZI za komunalne naprave in objekte v
zazidalnem območju B5 - Perovo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: ponud-
bena cena idr. merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Kraj, datum in čas javnega odpiranja
ponudb: sejna soba št. 9/P Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, dne 30. 6. 1998 ob
11. uri.

6. Število prispelih ponudb: 3; najnižja
cena: 8,942.195 SIT, najvišja cena:
15,549.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca del 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-3349.

Občina Kamnik

Št. 44/98 Ob-6108

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Občina Juršinci, Jur-

šinci 3/b, Juršinci.
2. Predmet razpisa: opravljanje šolskih

prevozov za šolsko leto 1998/99.
3. Število prispelih ponudb: 3.
4. Ponujene cene so bile med 230 SIT

in 288,50 SIT za opravljeni kilometer.
5. Pričetek izvajanja del: šolsko leto

1998/99.
6. Pri izboru so bila upoštevana merila,

podana v razpisni dokumentaciji.
7. Opis odlučojočih meril za izbiro po-

nudbe: reference, cena, prevoz na vseh li-
nijah po razpisanih relacijah.

8. Javno odpiranje osmih ponudb je bilo
7. 8. 1998 ob 12 uri v prostorih naročnika.

9. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 52/98 z dne 24. 7. 1998, na stran
5139.

10. Izbrani ponudnik je Certus Avtobu-
sni promet Maribor, Potniški promet Ptuj.

Občina Juršinci

Ob-6083A

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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-87, faks 061/178-83-26,
soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest R1-201/201 Korensko Sedlo-Pod-
koren, 225/1248 Mozirje–Radmirje,
221/1222 Dol–Šmarjeta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
86,817.412 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudbe Cestno podjetje Ljubljana – vo-
dilni partner; partnerja Cestno podjetje Ce-
lje in Cestno podjetje Kranj, so bile izbrane
zaradi najugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 86,817.412 SIT, najvišja cena:
91,386.750 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083B
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest R2-424/1285 Slivnica–Črnolica in
R2-440/1296 Cankova–Kuzma.

3. Orientacijska vrednost naročila:
84,436.722 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudbi Cestno podjetje Celje – vodilni
partner; partner Cestno podjetje Murska So-
bota sta bili izbrani zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 85,596.399 SIT, najvišja cena:
90,006.447 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-3476F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083C
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija
regionalne ceste R 3-625 odsek 1061
Pobegi–Sv. Anton.

3. Orientacijska vrednost naročila:
278,812.458 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 8. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudbi Cestno podjetje Koper – vodil-
ni partner; partner – SCT, d.d., Ljubljana,
sta bili izbrani zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 278,630.248 SIT, najvišja cena:
290,219.720 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-3476L.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083Č
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: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija M6
odsek 263 skozi Ribnico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
59,983.331 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 31. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Novo
mesto je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 60,140.349 SIT, najvišja cena:
63,140.349 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-3755F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083D
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija
R 326/1162 Trebnje Mokronog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
58,428.495 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Novo
mesto je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 44,656.247 SIT, najvišja cena:
85,192.692 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-3755B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083E
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 330/1191 Sobota (Podkum)–Jagnje-
nica (R3-665/1191).

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,426.311 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Gradnje, d.o.o., Dol.
Boštanj 138 je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 34,891.332 SIT, najvišja cena:
49,394.180,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476-O.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,

univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada in
plazu Vetrno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,410.839.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Kranj
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 13,410.839 SIT, najvišja cena:
15,354.519 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. 48 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4234E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083G

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zidu in bre-
žine ob cesti Trebeljevo–Šmartno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,089.905 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca PUH, Ljubljana, Haj-
drihova 28, je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
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Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,089.905 SIT, najvišja cena:
13,935.686 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-4034Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin na
G2-102 (M 10-10) Godovič–Zala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,897.241 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in zaključek 20. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca SCT, d.d., Ljubljana,
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 20,897.241 SIT, najvišja cena:
26,234.423 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-4034G.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu Čin-
žat II.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,478.890 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Podjetje za gozdne
gradnje Maribor je bila izbrana zaradi naj-
ugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 6,478.890 SIT, najvišja cena:
12,360.000 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4034B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083J
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada na
cesti R3 705 Ruše–Činžat v km 7.100 -
Činžat I.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,462.363 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in zaključek 25. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Podjetje za gozdne
gradnje Maribor je bila izbrana zaradi naj-
ugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 7,462.363 SIT, najvišja cena:
15,450.000 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4034C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083K

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada nad
podpornim zidom na R 1/221/1221
Hrastnik–Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,886.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca PUH, Ljubljana, Haj-
drihova 28, je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,886.000 SIT, najvišja cena:
10,896.670 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-3755Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083L

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: sanacija mostu na
cesti R1 203/1003 v km 5+900 preko
potoka Glijun v Plužni.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,582.225 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 8. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca SGP Zidgrad, Idrija je
bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbe-
ne cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 41,582.225 SIT, najvišja cena:
57,333.600 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4234B

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083M
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu Pla-
nina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,039.013 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca SGP Zidgrad, Idrija je
bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbe-
ne cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 28,039.013 SIT, najvišja cena:
31,520.428 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-4034I.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083N
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija
R 315/1092 Bohinjska Bistrica–Jezero
od km 1.350 do km 2.800.

3. Orientacijska vrednost naročila:
102,368.786 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 20. 5. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Kranj
je bil izbrana zaradi najugodnejše ponudbe-
ne cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 102,368.786 SIT, najvišja cena:
106,480.349 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-4034M.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083O

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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 2 Pavličevo Sedlo – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
197,482.068 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 20. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Ce-
lje, je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 197,482.068 SIT, najvišja cena:
211,367.000 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4034N.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083P

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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,984.574 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Rekon, d.o.o., Ivanč-
na Gorica je bila izbrana zaradi najugodnej-
še ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 19,850.083 SIT, najvišja cena:
33,037.250 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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476Š.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083R
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obrezovanje dreves
ob cesti 7 (M 12).

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,594.332 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 10. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Go-Les, Vipava je bila
izbrana zaradi najugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 16,099.605 SIT, najvišja cena:
20,500.000 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4034F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083S
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste II. reda št. 423 (R 345) 1281 Črnoli-
ca–Lesično od km 15,020 do km
17,117.

3. Orientacijska vrednost naročila:
145,971.849 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 30. 7. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Celje
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 145,971.849 SIT, najvišja cena:
153,751.138,50 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4084.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ob-6083Š
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 promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča ce-
ste R 2-404 (R381) odsek 1380 Ilirska
Bistrica–Pivka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
39,159.522 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Ponudba izvajalca Cestno podjetje Ko-
per je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 39,159.522 SIT, najvišja cena:
42,615.599 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-3755A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Št. 229/98 Ob-6005
Na podlagi 55. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Vrtec Postoj-

na, Cesta na Kremenco 4, Postojna,
tel. 21-946, faks 21-593.

2. Predmet javnega naročila: čiščenje
poslovnih prostorov.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
1,239.690 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 9.
1998 – 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-
njevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji:

– daljši plačilni rok,
– dodatne ugodnosti.

Vrtec Postojna

Ob-6006
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 ekonomske odnose in
razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov,
kont. oseba Marcela Uršič, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-36-14, faks 178-36-01,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje izda-

je revije VIP za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT za leto 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: v skladu s 4. točko 55. člena ZJN
se naročilo odda brez javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj,

Urad RS za varstvo potrošnikov

Št. 2465/98 Ob-6007
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna-toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zamenjava dveh

transformatorjev RT 6,3 MVA 10,5/6,3
kV YNyO, izdelovalec transformatorjev
je firma Eltra 33, energetski transforma-
torji, d.d., Ljubljana, celotni posel pa vo-
di podjetje SOL Intercontinental, d.o.o.,
Ljubljana.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
42,321.510 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na podlagi inšpektorske odloč-
be je bilo potrebno nemudoma pristopiti k
zamenjavi transformatorjev – Eltra 44, d.d.,
je edini slovenski proizvajalec transforma-
torjev.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
p.o.

Št. 101/98 Ob-6008
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: Gasilsko društvo Škale, kont. oseba Te-
pej Stane, d.i.e., Škale 85b, Velenje,
tel. 063/42-03-220, faks 063/42-03-485,
e-mail stane.tepej@te-sostanj.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava kritine
na Gasilskem domu Škale, ostala krov-
sko kleparska dela.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
8,159.134 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 1998,

ob 15. uri, na naslovu: Gasilsko društvo
Škale, kont. oseba Tepej Stane, d.i.e., Ška-
le 85b, 3320 Velenje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 5 od tega 3
kompletne in ustrezne, najnižja cena:
7,992.285 SIT, najvišja cena: 8,536.774
SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998, Ob-4934.

Prostovoljno gasilsko društvo Škale

Ob-6099
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: Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
kont. oseba Nevenka Fajdiga, Poljanska ce-
sta 31, Ljubljana, tel. 17-10-511, faks
17-10-508, e-mail biserka.prosek@stano-
vanjskisklad-rs.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: vodenje posojil za
popotresno obnovo Posočja.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,200 SIT za sklenjeno posojilno pogodbo
in 750 SIT mesečno na partijo posojila.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek december
2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Javni razpisi

Popravek

Ob-6121
V javnem razpisu za sofinanciranje med-

narodnega sodelovanja v letu 1998, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 56, z dne
7. 8. 1998, Ob-5523, se spremeni 5. toč-
ka, ki pravilno glasi:

Univerzi oziroma koncesionirani visoko-
šolski zavodi pošljejo prijave na razpis naj-
kasneje do 25. 9. 1998 na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Sektor za visoko
šolstvo, Dalmatinova 2/14, Ljubljana, v za-
prti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje
mednarodnega sodelovanja v letu 1998“.
Obravnavane bodo le pravočasne in popol-
ne prijave. Odpiranje vlog bo 28. 9. 1998.
Sklep o izbiri bo sprejet najkasneje do
8. 10. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6135
Republika Slovenija, Državni zbor, v so-

delovanju z Inženirsko zbornico Slovenije,
Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in kra-
jinskih arhitektov razpisujeta

javni, anonimni enostopenjski
arhitekturni natečaj z vabljenimi
udeleženci za preureditev velike

dvorane Državnega zbora, njenega
balkona in preddverij v obeh etažah v

stavbi slovenskega parlamenta na
Šubičevi cesti v Ljubljani

K sodelovanju so vabljene vse fizične in
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so
strokovno usposobljene za takšno nalogo in
želijo s svojim delom prispevati k čim bolj-
šemu videzu in tehnični opremljenosti slo-
venskega parlamenta. Na podlagi doseda-
njega dela, doseženih uspehov in predhod-
no danega soglasja pa so vabljeni naslednji
udeleženci – arhitekti:

1. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.,
2. Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.,
3. Sadar in Vuga arhitekti, d.o.o.
Pri avtorskih skupinah mora biti do ude-

ležbe upravičen vsak posamezni avtor. Pri
pravnih osebah morata zahteve za fizične
osebe izpolnjevati vsaj avtor in eden od part-
nerjev. Na natečaju ne morejo sodelovati
osebe in organizacije, ki so bile neposred-
no udeležene pri izdelavi natečajne naloge
in razpisa, člani žirije, skrbnik, poročevalci
ter njihovi zakonci in sorodniki do vštetega

drugega kolena, kot tudi njihovi stalni po-
slovni partnerji. Avtorji ali avtorske skupine
lahko predložijo le po eno natečajno reši-
tev. Natečaj je razpisan v skladu s pravilni-
kom o izvajanju natečajev ZDAS 1996, ki je
veljavni akt IZS.

Natečajna naloga je izdelava idejnih na-
črtov za preureditev velike dvorane Držav-
nega zbora, njenega balkona in preddverij v
obeh etažah v stavbi slovenskega parlamen-
ta na Šubičevi cesti v Ljubljani.

Ocenjevalna komisija:
– predsednica: Jožica Velišček, univ.

dipl. jur., generalna sekretarka Državnega
zbora,

– podpredsednik: Savin Sever, univ.
dipl. inž. arh.,

– člani: Miro Benulič, univ. dipl. inž. arh.;
mag. Andrej Goljar, univ. dipl. inž. arh.; mag.
Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.; prof.
Janez Kromar, univ. dipl. um. zgod.; Mla-
den Marinčič, univ. dipl. inž. arh.,

– stalni namestnik: Metod Prijatelj, univ.
dipl. inž. arh.

Skrbnik natečaja: Boris Volk, univ. dipl.
inž. arh.

Poročevalka: Nataša Jakopin, univ. dipl.
inž. arh.

Roki
Natečaj prične z objavo v Uradnem listu

RS in časopisu Delo. Natečajniki lahko dvig-
nejo razpisno gradivo do 14. septembra
1998 v tajništvu IZS, Dimičeva 9, Ljubljana,
proti dokazilu o plačilu zaščitne pristojbine,
ki je na zgornji naslov lahko poslano tudi po
pošti.

Zaščitno pristojbino v višini 10.000 SIT
je potrebno nakazati na račun IZS MSA,
Dimičeva 9, na žiro račun
št. 50102-637-000-2813227 (pri Novi LB;
Trg Republike 2). Če natečajnik do 21. sep-
tembra 1998 natečajne podloge nepoško-
dovane vrne na zgornji naslov, dobi ob tem
povrnjeno zaščitno pristojbino.

Ogled objekta je organiziran 7. septem-
bra 1998 od 10. do 12. ure.

Rok za dostavo vprašanj je 21. septem-
ber 1998, odgovore nanje bo razpisovalec
sporočil natečajnikom do 28. septembra
1998.

Rok za dostavo natečajnega dela je 17.
november 1998 do 16. ure osebno, na na-
slov: Republika Slovenija, Državni zbor, Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana.

Zaključek dela ocenjevalne komisije bo
najkasneje do 7. decembra 1998.

Rezultati natečaja bodo objavljeni najka-
sneje do 14. decembra 1998, izplačilo na-
grad, odkupov in odškodnin pa bo zaključe-
no do 31. decembra 1998.

Razstava natečajnih del bo predvidoma
januarja 1999 v prostorih Državnega zbora.

Natančen datum in trajanje bosta dolo-
čena kasneje.

Nagrade, odkupi in odškodnine:
1. nagrada: 1,900.000 SIT,
2. nagrada: 1,300.000 SIT,
3. nagrada: 900.000 SIT,
3 odkupi á 500.000 SIT:

1,500.000 SIT,
honorarji za vabljene udeležence:

2,100.000 SIT (3 × 700.000 SIT),
odškodnine skupaj: 1,900.000 SIT.
Nagradni fond bo izplačan v celoti, če

bo razpisovalec prejel najmanj 12 natečaj-
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nih del, ki bodo v celoti  odgovarjala razpi-
snim pogojem, sicer bo zmanjšan soraz-
merno s številom prejetih del. Ocenjevalna
komisija ima pravico, da nagradni in od-
škodninski fond razdeli tudi v drugačnem
razmerju.

Republika Slovenija, Državni zbor
IZS – MSA

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 1883 La-42
Na podlagi lastninskega preoblikovanja

podjetja Tiskarna Ljubljana, p.o., Ljubljana,
Tržaška 42, ki ga je z odločbo št. LP
686/1998-BR z dne 28. 7. 1998 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetja Tiskarna Ljubljana, p.o., Ljubljana, Tr-
žaška 42, obljavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja Tiskarna Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Tržaška 42

1. Firma in sedež: Tiskarna Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Tržaška 42.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod registrsko št. vložka 1/260/00.

2. Matična številka: 5049342.
3. Dejavnost: 22.220 drugo tiskarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: Podjet-

je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja ima 18.153 navadnih delnic,
– Odškodninski sklad ima 18.153 na-

vadnih delnic,
– Slovenska razvojna družba ima 36.306

navadnih delnic,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve imajo 36.306 navadnih delnic,
– upravičenci iz notranjega odkupa ima-

jo 72.611 navadnih delnic,
– upravičenci iz denacionalizacije imajo

8.954 navadnih delnic.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za

razvoj za nadaljnjo razporeditev na poob-
laščene investicjske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpisa-
nih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (1. krog),
da v 8-dnevnem roku po objavi tega oglasa
in poziva v dnevnem časopisu Delo in na
oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v za-
meno za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni raz-
delitvi, bo komisija za lastninsko preobliko-
vanje z interno objavo na oglasni deski raz-
pisala nov 8-dnevni rok za vpis delnic ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice pridobljene v interni razdelitvi so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.

Delnice iz interne razdelitve, ki bodo
ostale neodkupljene tudi po II. krogu, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.

1.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja da v 8 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz inter-
ne razdelitve.

Ko upravičenec vplača kupnino za delni-
ce, postane udeleženec notranjega odkupa.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v pr-
vem obroku, bo do končnega odkupa za-
držal in z njimi upravljala Slovenska razvoj-
na družba.

Program notranjega odkupa je uspešen
pod pogojem, da v njem sodeluje najmanj
1/3 zaposlenih v podjetju. Organiziranost
udeležencev notranjega odkupa bo določe-
na s pravili notranjega odkupa, ki jih bodo
sprejeli udeleženci na svojem zboru.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen,
prenosljive samo znotraj programa (poseb-
nost so delnice pridobljene v okviru notra-
njega odkupa s presežki certifikatov, ki so
prenosljive dve leti po pridobitvi samo z de-
dovanjem, po tem obdobju, pa so prenoslji-
ve do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta.

Vse delnice so navadne, imenske, daje-
jo pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci s certifikati lahko vpisovali in vplače-
vali na sedežu podjetja vsak delovnik od 8.
do 14. ure  v okviru zgoraj opredeljenih
rokov, v primeru vplačila delnic z gotovino
pa na privatizacijski podračun podjetja
št. 50101-698-22909.

9. Vse delnice se vodijo v dematerializi-
rani obliki.

10. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
osnutku pravil notranjega odkupa, ter so-
glasje k aktu o preoblikovanju družbe z vse-
bino statuta, ki jih bodo sprejeli po konča-
nem roku za zbiranje certifikatov na zboru
oziroma organu upravljanja.

11. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 061/123-15-15 int. 33 pri g. Karlinu.

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 pra-
vic v roku 15 dni od dneva objave tega
programa v časopisu Delo s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 18, Ljub-
ljana.

Tiskarna Ljubljana, p.o.

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98 Ob-6085
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Loterija Slovenije, p.o., Tru-

barjeva 79, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje:
– 400 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

na ime po ceni 14,800 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 pravico
uveljavljajo do vključno 21. 9. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d., Celje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 2925 Ob-6111
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na Občinskem svetu ob-

čine Trbovlje kot izvrševalcu ustanoviteljskih
pravic dne 29. 6. 1998.

Osnovni kapital družbe se zmanjša iz ob-
stoječih 397,557.489,20 SIT na
178,594.000 SIT.

Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

JP Komunala Trbovlje



Stran 5948 / Št. 60 / 28. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 425/98 Ob-5929
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Lesnega podjetja

Interier, d.d., Izola,
ki bo v torek dne 29. 9. 1998 ob 13. uri

na sedežu družbe.
Čas prihoda na skupščino je tega dne

med 12.30 in 13. uro.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in ime-
nuje notarja po predlogu predlagatelja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1997 z mnenjem revizijske
družbe in mnenjem nadzornega sveta, ter
sprejem sklepa o načinu pokrivanja izgube.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997. Ugotovljena
izguba za leto 1997 v višini 6,051.000 SIT
se pokriva iz dobička v naslednjih petih letih.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za leto 1998 revizijsko hišo Pod-
boršek – Revizijska družba, k.d. Ljubljana.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih pred-

logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe Lesnega podjetja Interier, d.d., Izo-
la, Industrijska cona b.š., vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

Vsak nov predlog delničarjev, mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine na
sedež družbe.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar sam ali po pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku pod pogojem, da na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred sejo deponi-
ra delniško potrdilo o številu delnic, ki jih
ima oziroma zastopa. Vsaka delnica daje
delničarju en glas.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (ob 14. uri) je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

LP Interier, d.d., Izola
direktor

Št. 1101/126-98 Ob-5930
Uprava družbe sklicuje na podlagi 7.4.

točke statuta družbe Rudis, d.d.,

3. skupščino
delniške družbe Rudis, d.d., Trbovlje,

ki bo v sredo 30. septembra 1998, ob
12. uri na sedežu družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina družbe Ru-

dis, d.d., izvoli Leonarda F. Peklarja za
predsednika, Matjaža Logarja in Bojano Je-
reb za preštevalca glasov, Mileno Izgoršek
za zapisnikarja in ugotovi prisotnost notarke
Marjane Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe Rudis, d.d., Trbovlje, za leto
1997 v predlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobi-
ček družbe Rudis, d.d., Trbovlje, razporedi:

1. Dobiček, ki je predmet uporabe in
razdelitve sestoji iz:

– revalorizacijskega popravka prene-
senega dobička iz obdobja I-VI-1996 in I-
XII-1997, v znesku – 591.041,70 SIT, in

– nerazdeljenega čistega dobička
ustvarjenega v letu 1997, v znesku –
50,708.718,10 SIT.

2. Skupni znesek čistega dobička, ki je
predmet uporabe in delitve za navedeno ča-
sovno obdobje znaša – 51,299.759,80 SIT.

3. V 2. točki navedeni čisti dobiček
se razdeli takole:

– 30,000.000 SIT v obliki dividend
imetnikom navadnih delnic (50 SIT na delni-
co bruto),

– 18,299.759,80 SIT čistega dobič-
ka se nameni za reinvestiranje opredmete-
nih osnovnih sredstev, vsled česar se izve-
de prenos teh sredstev na rezerve, in sicer
za razširitev materialne osnove dela (investi-
cijske naložbe),

– 1,500.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na dobičku upravi v skladu s statu-
tarnimi določbami,

– 1,500.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na dobičku nadzornemu svetu v
skladu s statutarnimi določbami.

4. Dividende bodo izplačane v mese-
cu novembru 1998, in sicer za:

– fizične osebe na njihove tekoče ra-
čune oziroma hranilne knjižice,

– pravne osebe na njihove žiro račune.
5. Upravičenci do izplačila dividende

za leto 1997 so tiste fizične in pravne osebe,
ki so imetniki delnic na dan 28. 9. 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 1998 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., manage-
ment, consulting in revizija, Dunajska 21,
1116 Ljubljana.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bo-
do najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri
upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini ter deponirali pooblastila.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potreb-
no za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom ali z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be na sedežu družbe vsak delovnik od 9.
do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda upravi pisno sporočijo v sed-
mih dneh od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje na istem mestu eno uro
kasneje. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Rudis, d.d., Trbovlje,
uprava

Št. 19/98 Ob-5931
Uprava družbe Nika, Investiranje in raz-

voj, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice na pod-
lagi 10. člena statuta sklicuje

8. redno skupščino
delničarjev,

ki bo dne 29. 9. 1998 ob 17. uri v dvo-
rani Zdraviliškega doma v Termah Čatež in
skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1997.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček leta 1997 v vi-

šini 7,312 tisoč SIT ostane nerazporejen.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe 42. in 43. člena statuta,
skupščina sprejme prečiščeno besedilo sta-
tuta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
člani nadzornega sveta.

7. Predlog poslovne politike za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlog po-

slovne politike za leto 1998.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi revizij-

sko družbo Coopers & Lybrand, d.d., Ljublja-
na, za izvedbo revizije poslovanja za leto 1998.

9. Razno.
Skupščine se v skladu z 12. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki so 10 dni
pred skupščino vpisani v KDD - Centralno
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kar
dokazujejo s potrdilom KDD oziroma delni-
čarji, ki delnice shranijo pri družbi najkasneje
deset dni pred skupščino in so na dan zase-
danja skupščine v delniško knjigo že vpisani.
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Delničar se vpiše v začasno delniško knjigo,
če najpozneje deset dni pred začetkom za-
sedanja skupščine deponira svoje delnice
pri družbi. Te delnice ostanejo deponirane
do zaključka zasedanja skupščine.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice, in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, 10 dni
pred zasedanjem skupščine vsak delovni
dan od 9. do 11. ure.

Nika, Investiranje in razvoj,
direktor

Št. 7/98 Ob-5932
Na podlagi 10. člena statuta Nike, druž-

be za upravljanje s skladi, d.d., sklicuje upra-
va družbe

6. redno skupščino
delničarjev,

ki bo 29. 9. 1998 ob 14. uri v dvorani
Zdraviliškega doma v Termah Čatež in sku-
paj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: predlagani dnevni red
se potrdi.

2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predsed-
nika in preštevalca glasov. Zapisnik skupšči-
ne naredi notar, ki prisostvuje skupščini.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina potrdi predlagane člane nad-

zornega sveta.
3. Letno poročilo direktorja z mnenjem

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo.
4. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog de-

litve dobička.
5. Predlog poslovne politike za l. 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log poslovne politike za l. 1998.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

laganega revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena delnica zagotavlja en

glas na skupščini družbe. Pravico do ude-
ležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki
bodo od dne 22. 9. 1998 vpisani v del-
niško knjigo družbe.

Gradivo za skupščino družbe bo na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu družbe
Trg izgnancev 1a, Brežice, in v poslovalnici
Dunajska 20, Ljubljana, od 4. 9. 1998, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

Nika, družba za upravljanje
s skladi, d.d.,

direktor

Št. 35/98 Ob-5933
Na podlagi 27. člena statuta Hipoteka-

rne banke, d.d., Brežice, sklicuje upravni
odbor

17. redno sejo Zbora banke,

ki bo v Termah Čatež, dne 29. 9. 1998
ob 15.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora banke, sprejem dnev-

nega reda in izvolitev delovnih teles zbora.
Predlog sklepa: zbor sprejme predlože-

ni delovni red in organe zbora.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: zbor ugotavlja sklepč-

nost zbora.
3. Poročilo o poslovanju Hipotekarne

banke, d.d., Brežice v letu 1997.
3.1. Poročilo revizije o poslovanju

banke za leto 1997.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme

poročilo revizijske hiše Deloitte & Touche,
Ljubljana, o reviziji računovodskih izkazov
banke za leto 1997.

3.2. Poročilo nadzornega odbora
banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejema
poročilo nadzornega odbora banke.

3.3. Poročilo o poslovanju v letu 1997
z letnim obračunom banke v letu 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejema
poročilo o poslovanju v letu 1997 z letnim
obračunom banke v letu 1997.

4. Ugotovitev neto dolžnikov Hipotekar-
ne banke, d.d., Brežice za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke za leto 1997
ugotavlja neto dolžnike banke, navedene v
seznamu.

5. Temelji poslovne politike Hipotekarne
banke, d.d., Brežice za leto 1998.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme te-
meljne poslovne politike banke za leto
1998.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: zbor banke pooblašča

upravni odbor, da imenuje revizorja za leto
1998.

7. Določitev letnih okvirov za lastne vred-
nostne papirje in kapitalske udeležbe za le-
to 1998.

Predlog sklepa: zbor banke določi letne
okvire za lastne vrednostne papirje in kapi-
talske udeležbe.

8. Sprememba statuta Hipotekarne ban-
ke, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta banke.

9. Podaljšanje mandata članom uprav-
nega odbora in nadzornega odbora.

Predlog sklepa: podaljša se mandat čla-
nom upravnega odbora in nadzornega od-
bora.

10. Statusno preoblikovanje banke.
Predlog sklepa: zboru banke se predla-

ga odobritev prevzema Hipotekarne banke,
d.d., Brežice s strani tujega poslovnega
partnerja, ki se izvede z načinom prodaje
oziroma dokapitalizacije večinskega deleža
Hipotekarne banke, d.d., Brežice. V prime-
ru nezmožnosti uresničitve gornjega sklepa
upravni in nadzorni odbor predlagata zboru
banke sprejem sklepa o preoblikovanju ban-
ke v nebančni poslovni subjekt.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na zbor banke vabimo imetnike navad-

nih delnic banke. Delničar si pridobi pravico
o lastništvu delnice, če najpozneje pet dni
pred zasedanjem zbora deponira delnice
na sedežu ali v poslovalnicah družbe. Delni-
čarjem, ki imajo svoje delnice vpisane na
računu vrednostnih papirjev pri članih KDD,
pa potrdilo o lastništvu izda KDD ali njegov
član.

Gradivo, ki bo predloženo zboru banke,
bo delničarjem na vpogled na sedežu ban-
ke pet dni pred sejo zbora banke.

Registracija udeležencev zbora bo od
14.30. Če bo sklic zbora nesklepčen bo po-
novljen istega dne čez eno uro, ko bo zbor
skladno s 23. členom statuta banke lahko
veljavno sklepal z večino prisotnih glasov.

Hipotekarna banke, d.d. Brežice
predsednik upravnega odbora

Ob-5934
Na podlagi 10. člena statuta delniške

družbe Lesnina trgovina, Trgovsko podjet-
je, d.d., Ljubljana, Cesta v Mestni log 90,
ter 286. člena zakona o gospodarskih druž-
bah uprava družbe sklicuje

četrto skupščino delničarjev
delniške družbe Lesnina trgovina,
Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 2. oktobra 1998 ob 12. uri v

Ljubljani, Cesta v Mestni log 90.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 in finančni izkazi po predlogu uprave
družbe in mnenju nadzornega sveta.

3. Predlog o razporeditvi čistega do-
bička.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1994 v
znesku 7,995.202,07 SIT, iz leta 1995 v
znesku 331.221,10 SIT in iz leta 1997 v
znesku 2,856.079,76 SIT, ter revalorizaci-
ja dobička za leti 1994 in 1995 v znesku
2,402.760,92 SIT, skupaj 13,585.263,85
SIT, se uporabi v višini 5,725.583,66 SIT
za pokrivanje revalorizacije izgube iz leta
1996, ostanek v znesku 7,859.680,19 SIT
pa se razporedi v rezervni sklad.

4. Poročilo o vpisu povečanja družbene-
ga kapitala v sodni register.

Predlog sklepa: sprejme se obvestilo o
izvršenem vpisu povečanja osnovnega ka-
pitala družbe v sodni register na podlagi
sklepa Srg 98/02036 z dne 17. 6. 1998,
Okrožnega sodišča v Ljubljani, na znesek
33,360.000 SIT.

5. Preoblikovanje delniške družbe Lesni-
na trgovina, d.d., v družbo z omejeno odgo-
vornostjo – sprejem družbene pogodbe in
imenovanje direktorja. Družba izjavlja, da je
pripravljena odkupiti deleže družbenikov, ki
bi nasprotovali preoblikovanju družbe proti
izplačilu primerne odškodnine v višini, ki iz-
haja iz revizijske ugotovitve poštene tržne
vrednosti podjetja, katero je izdelala Sveto-
valna hiša Start, d.o.o., dne 16. 6. 1997,
po kateri znaša vrednost ene delnice
10,681.72 SIT.

Predlog sklepa: potrdi se sklep o preob-
likovanju delniške družbe v družbo z omeje-
no odgovornostjo Lesnina trgovina, d.o.o.,
z dne 21. 11. 1997.

Sprejme se družbena pogodba o usta-
novitvi družbe Lesnina trgovina, d.o.o., v
predlagani obliki.



Stran 5950 / Št. 60 / 28. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Imenuje se direktor družbe Stojan Oštir,
dipl. ek.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

vpisani v delniško knjigo, ki najmanj tri dni
pred dnevom skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe. Pooblaščenci del-
ničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno
pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

III. Gradivo za skupščino
Predlogi sklepov in predlog sprememb

in dopolnitev statuta delniške družbe so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe.

IV. Ponovni sklic
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena

sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 2. 10. 1998 ob 13. uri na istem
naslovu.

Lesnina trgovina, d.d.,
uprava

Št. 168/98 Ob-5935
Na podlagi 3. odstavka 27. člena statuta

delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,
uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., va-
bi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,

d.d.,
ki bo v sredo 14. 10. 1998 ob 12. uri v

dvorani hotela Bor – grad Hrib v Preddvoru
pri Kranju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani
organi skupščine.

2. Informacija o proračunskih vlaganjih v
letih 1993 in 1994.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
skupščina seznani z informacijo o prora-
čunskih vlaganjih v letih 1993 in 1994.

3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1997.

4. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepov: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-
sti dobiček družbe po revidiranem izkazu
uspeha za poslovno leto 1997 po stanju na
dan 31. 12. 1997, ki znaša 635,121.650
SIT razporedi:

– za rezerve družbe – 127,024.330 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim

delničarjem – 336,732.720 SIT,
– za nerazporejeni dobiček –

171,364.600 SIT.
Dividende v skupnem znesku

336,732.720 SIT se izplačajo v enkratnem
znesku, najkasneje v roku dveh mesecev
po sprejemu sklepa skupščine vsem delni-
čarjem, ki so na dan 16. 10. 1998 vpisani v
delniško knjigo pri Centralni Klirinško-de-
potni družbi, d.d., Ljubljana. Lastnikom
prednostnih participativnih delnic pripada di-
videnda v višini 76,93 SIT bruto po delnici,
lastnikom navadnih delnic pa 100,00 SIT
bruto po delnici oziroma 75,00 SIT neto po
delnici.

5. Temelji poslovne politike in finančne-
ga načrta družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme temelje poslovne politi-
ke in finančnega načrta družbe za leto 1998
v predlaganem besedilu.

6. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1998 revizijsko družbo KPMG
Slovenije, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

7. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe in imenovanje novega člana.

Predlog sklepa:
a) na predlog delničarja Republike Slo-

venije skupščina odpokliče dosedanjega
člana nadzornega sveta družbe mag. Alojza
Krapeža.

b) na predlog delničarja Republike Slo-
venije skupščina imenuje za novega člana
Matjaža Sonca.

8. Nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave

skupščina določi sejnino predsednika nad-
zornega sveta v višini 50.000 SIT, za člane
nadzornega sveta pa 34.000 SIT za udelež-
bo na posamezni seji.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be v informativni pisarni, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 12. do 13. ure
od dneva objave dnevnega reda, do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130 A,
Brnik-aerodrom.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Centralni Klirinško-depotni družbi,
d.d., dne 7. 10. 1998, ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali poob-
laščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine, oziroma najkasneje do 12. 10.
1998 do 12. ure na naslov: Aerodrom Ljub-
ljana, d.d., Informativna pisarna, Zg. Brnik
130A, Brnik-aerodrom.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
viti obvezno priložiti pisno dokazilo o poob-
lastitvi in zakonitem zastopanju.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov, razen sklepa pod 7. točko, kjer je
potrebna najmanj tričetrtinska večina odda-
nih glasov razreda navadnih in prednostnih
participativnih delnic.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 13. uri v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Vljudno naprošamo udeležence, naj pri-
dejo na skupščino najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno

s podpisom potrdili svojo prisotnost, prev-
zeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
predsednik uprave

Ob-5936
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabimo delničarje na

3. sejo
skupščine družbe Velana tovarna

zaves, d.d., Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v torek, 29. septembra 1998 ob

12. uri na sedežu družbe na Šmartinski 52
v Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-

gani skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1997 z mnenjem revizijske hiše in nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

dopolnitev statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za

leto 1998 se imenuje predlagana revizijska
hiša.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali poob-

laščenci lahko uresničujejo pravico udelež-
be na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred sejo pisno prijavijo udeležbo pri
tajništvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisot-
nih delnic.

Velana tovarna zaves, d.d., Ljubljana

Ob-5937
Začasna uprava družbe “HTG” Hoteli, tu-

rizem in gostinstvo, d.d., Sežana na podlagi
7. 3. točke statuta delniške družbe sklicuje

1. redno sejo skupščine
“HTG” Hoteli, turizem in gostinstvo,

d.d., Sežana, Partizanska 1,
ki bo dne 30. 9. 1998 ob 13. uri na

sedežu družbe v Sežani, Partizanska 1 in
skupaj z začasnim nadzornim svetom pred-
laga naslednji dnevni red in sklepe skupšči-
ne:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: imenujejo se delovna te-
lesa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednico skupščine se izvoli Jel-
ka Lozej,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ani-
ta Čebokli in Damjana Sila.
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Na skupščini je prisoten notar Milan Me-
sar iz Sežane.

2. Seznanitev s poročilom začasne uprave
o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja družbe v predloženem
besedilu.

3. Seznanitev s poročilom za obdobje
od 1993 do 1996 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom za obdobje 1993 do 1996 v
predloženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta se sprejme re-
vidirano letno poročilo za leto 1997.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička za leto 1997 in nerazporejenega do-
bička preteklih let po predlogu uprave.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se Euro in &

Partners – revizija in svetovanje, d.o.o., Ki-
dričeva 66, Škofja Loka, za revizijo računo-
vodskih izkazov družbe za leto 1998.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši vse
člane začasnega nadzornega sveta.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev se za dobo
štirih let do dne 30. 9. 2002 izvolijo Jelka
Lozej, Iztok Bandelj.

Skupščina se seznani, da je bila za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
za dobo štirih let dne 6. 11. 1997 izvoljena
Ludvika Fošk.

9. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje
delo upravičen do sejnine. Predsedniku pri-
pada sejnina v višini 30.000 SIT neto, čla-
nom pa 20.000 SIT neto. Poleg tega pripa-
da članom nadzornega sveta tudi povračilo
potnih in drugih razumnih stroškov.

10. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta.
Uprava družbe pripravi prečiščeno be-

sedilo glede na sprejete spremembe.
Pogled v gradivo: gradivo za skupščino

družbe s predlogi sklepov ter sprememba-
mi statuta družbe je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe HTG, d.d., Sežana, Parti-
zanska 1 v pravni službi vsak delovni dan od
8. do 11. ure od dneva objave vključno do
dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini bodo lahko ure-
sničevali tisti delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe.

Delničarje in pooblaščence naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
sedež družbe – pravna služba pisno, najka-
sneje tri dni pred izvedbo skupščine.

Delničarje družbe naprošamo, da depo-
nirajo pooblastila tri dni pred izvedbo skupš-

čine na sedežu družbe. Pooblastila ostane-
jo shranjena na sedežu družbe. Morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v sedmih dneh od
objave sklica. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne uro kasne-
je, to je ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Prihod na skupščino se prične ob 12.
uri, zato da se delničarjem in pooblaščen-
cem razdeli glasovnice in da se vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev.

HTG, d.d., Sežana
začasna uprava

Ob-5938
Na podlagi 10. točke statuta delniške

družbe Intes Mlin in testenine, d.d., Mari-
bor, Meljska cesta 19, vabi uprava družbe
delničarje na

1. sejo skupščine
 družbe Intes, d.d., Maribor,

ki bo v petek, 9. 10. 1998, s pričetkom
ob 11. uri v prostorih družbe v Mariboru, na
Meljski cesti 19.

Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Za predsednika
skupščine se imenuje Leonardo Peklar; za
preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Ko-
šir in Dušan Martič.

Notar na skupščini bo Stanislav Bohinc.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Sprejme se po-
slovnik o delu skupščine v predlaganem be-
sedilu.”

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “za revizorja družbe za poslovno leto
1997 in 1998 se imenuje revizijska družba
Ripro d.o.o., Velenje.”

5. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995, 1996 ter sprejem
letnega poročila za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Skupščina sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1997 z
mnenjem revizorja.”

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovni leti 1994 in 1996 ter o pokrivanju
izgube za poslovna leta 1993, 1995 in 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me naslednji sklep: “Izguba iz poslovnih let
1993, 1995 in 1997, ki skupaj s pripadajo-
čo revalorizacijo za poslovni leti 1993 in
1995 do 31. 12. 1997 znaša 483,273.000
SIT, se pokrije iz dobička iz poslovnih let
1994 in 1996, ki skupaj s pripadajočo reva-
lorizacijo do 31. 12. 1997 znaša
118,219.000 SIT. Preostali del izgube v vi-
šini 365,054.000 SIT se bo pokril iz revalo-

rizacije rezerv v znesku 247,952.000 SIT in
iz sredstev v znesku 117,102.000 SIT.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Družba lahko
oblikuje sklad lastnih delnic v višini 10%
osnovnega kapitala družbe in iz namenov,
opredeljenih v 240. členu zakona o gos-
podarskih družbah. Vir za oblikovanje
sklada lastnih delnic so proste rezerve
družbe.”

8. Obravnava in sprejem sklepa o določi-
tvi višine sejnine za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “Članom nadzornega sveta pripada
za njihovo delo sejnina v višini 29.000 SIT
neto na sejo za člana nadzornega sveta in
38.000 SIT neto na sejo za predsednika
nadzornega sveta. Sejnine se usklajujejo z
inflacijo od dneva sprejema tega sklepa.”

9. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: razrešijo se člani začasnega nadzor-
nega sveta. Za člane nadzornega sveta se
imenujejo:

– Kac Boris,
– Zupan Cveto,
– Kodrin Andreja.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupš-
čine pisno napovejo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 12. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Intes Mlin in testenine, d.d.,
uprava družbe

Ob-6123
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka razširja dnevni red 1. izredne skupščine
Loške komunale, oskrba z vodo in plinom,
d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a, Škofja
Loka, sklicana za ponedeljek 21. 9. 1998
ob 10. uri v poslovni stavbi Loške komuna-
le, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a v
Škofji Loki, tako, da objavljeni dnevni red
razširi za dodatno točko pod zaporedno šte-
vilko 6

6. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta

Predlogi sklepov:
6/1 Odpokliče se dosedanja članica

nadzornega sveta družbe Mateja Žumer.
6/2 Izvoli se novega člana nadzornega

sveta družbe po predlogu. Mandat novoi-
zvoljenemu članu nadzornega sveta družbe
poteče z iztekom mandata ostalih članov
nadzornega sveta družbe.

Loška komunala, d.d.,
Škofja Loka

uprava družbe
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Ob-6124
Uprava družbe Gopharm, d.d., sklicuje

drugo sejo skupščine,

ki bo v soboto 3. oktobra 1998 ob
17. uri v konferenčni dvorani hotela Perla,
Kidričeva 7, v Novi Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
predstavi se prisotnega notarja in skupščina
izvoli predsednika in dva preštevalca glasov
po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 1997 in z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1997, revizijsko poročilo
za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Odločanje o razporeditvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se raz-
poredi dobiček za leto 1997 po predlogu.

4. Volitve članov nadzornega sveta po
predlogu.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitev statuta.

6. Določitev revizorja poslovanja za leto
1998.

Predlog sklepa: določi se revizorja po-
slovanja za leto 1998 po predlogu.

7. Predlog sklepa o nakupu nepremični-
ne.

Sprejem sklepa: sprejme se predlog
sklepa o nakupu nepremičnine.

8. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shra-
njena na sedežu družbe.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci, ki pisno pri-
javo osebno ali po pošti dostavijo družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, in
sicer vključno do 30. septembra.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino s predlaganimi
spremembami statuta je na vpogled na se-
dežu družbe vsak delovni dan, do dneva
skupščine od 9. do 12. ure.

Vabljene pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih žele, da so o
njih pravočasno obveščeni vsi delničarji pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gopharm, d.d.
uprava

Ob-6126
Na podlagi določil 7.3. statuta delniške

družbe Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-
venska 29, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino
delniške družbe Mladinska knjiga

Trgovina, d.d.,
ki bo dne 30. 9. 1998 ob 11. uri, v sejni

sobi IBN JT, Slovenska 29 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna, po predlogu uprave se izvoli
predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave družbe o poslovanju Mladinske
knjige Trgovina, d.d., za leto 1997 skupaj z
mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
mnenjem v predloženem besedilu.

3. Obravnava predloga za razporeditev
ugotovljenega dobička za leto 1993, 1996
ter 1997 in pokrivanja dela izgube za leto
1994 in 1995.

Ustvarjeni rezultati:
Tabela 1:

Ustvarjeni rezultati v 000 SIT
leto dobiček izguba

1993 16.438
1994 111.655
1995 301.113
1996 21.081
1997 65.131
reval. do
31. 12. 1997 10.682 89.968
skupaj 113.332 502.736

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se del
izgube iz let 1994 ter 1995 v višini 337.659
tisoč SIT pokriva iz dobička za leto 1993,
1996 ter 1997 in iz ustvarjenih rezerv nad
10% osnovnega kapitala, kakor je razvidno
iz tabele 2, ki je sestavni del tega sklepa.

Tabela 2:

Elementi pokrivanja izgube v 000 SIT

reval. dobiček iz leta 1993 25.138
reval. dobiček iz leta 1996 23.063
ustvarjen dobiček leta 1997 65.131 113.332
iz ustvarjenih rezerv nad 10% osn. kap. 121.542
iz reval. ustvarjenih rezerv 102.765 224.327
skupaj pokrivanje celotne reval. izg. 337.659
reval. celotna izguba na 31. 12. 1997 502.736
reval. nepokrita izguba na 31. 12. 1997 165.077

4. Razrešitev dosedanjega člana nadzor-
nega sveta in imenovanje novega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
  1. Razreši se dosedanja članica nad-

zornega sveta Branka Jerše.
  2. Izvoli se nov član nadzornega sveta

Miha Kušar.
5. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
350 DEM bruto po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila za člane nadzorne-
ga sveta in 450 DEM bruto po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila za
predsednika nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje revizijska
družba P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem je na voljo na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 29, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v enem
tednu po objavi tega sklica na sedežu druž-
be v Ljubljani, Slovenska 29.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe v Ljubljani, Sloven-
ska 29.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 29, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Mladinska knjiga Trgovina, d.d.,
uprava

Št. 206 Ob-6122

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava Belinke Ke-
mostik, d.d., Kamnik, obvešča ostale del-
ničarje o

nasprotnih predlogih

delničarja Marka Štebeta za skupščino
delničarjev, dne 16. 9. 1998, in sicer:
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih
Ob-6097

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
glasilih RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana objavlja naslednje podatke:

Člani sveta RTV Slovenija so: Anton Je-
glič, dr., Alfred Killer, Berta Jereb, dr., Igor
Lukšič, dr., Mile Šetinc, Silvano Sau, Jožef
Kocon, Tone Ploj, dr., Janko Kos, dr., Mar-
cel Buh, France Kapus, Judita Zidar, Fran-
ček Rudolf, Alenka Leskovic, Aljoša Redže-
povič, mag., Janez Kocijančič, mag., Jože
Stanič, Andrej Presečnik, Lado Pohar, Bo-
gomir Vnučec, Geza Filo, mag., Rosvita Pe-
sek, Igor Palčič, Igor Krč.

Člani nadzornega odbora RTV Slovenija
so: Branko Grims, Jožica Komatar, Anton
Majzelj, Borut Sommeregger, mag., Metka
Tekavčič, dr., Sandi Čolnik, Vida Petrovčič.

Ob-6098
Studio DART Lendava
Lastnik je podjetje Dart, storitve in pro-

dukcija, Lendava, d.o.o., s sedežem v Mlin-
ski 3, Lendava.

Glavni in odgovorni urednik je Rajko Stu-
par, dipl. dramski igralec.

Člani programskega sveta so: predstav-
nik Občine Lendava, Milan Vajda (KS Len-
dava), Bojan Litrop (KS D. vas), Kocon Jo-
žef (KS Čentiba), Štefan Maučec (KS Len-
davske gorice), Emil Osterc (Rading), Alen-
ka Stupar.

Studio DART Lendava izdeluje oddaje
po naročilu; viri dohodka so objave, rekla-
me in druge studijske storitve. Dotacij nima.

Razne objave

Ob-6116
Podjetje za gradbene, geodetske in sve-

tovalne storitve “GGS”, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 23, Koper, objavlja

2, k.o. Maribor-grad. Valorizirana ocenjena
vrednost nepremičnine na dan 30. 6. 1998
znaša 18,932.828,30 SIT;

– poslovni prostor, lokal št. 8 v pritličju
in visokem pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta Gospejna ul. 14-16, Maribor, v
izmeri 161,17 m2, pripisan vl. št. E-27/B-
24, k.o. Maribor-grad. Valorizirana ocenje-
na vrednost nepremičnine na dan 30. 6.
1998 znaša 25,580.455,20 SIT.

Nepremičnine so v najemu, s predkup-
no pravico najemnikov. Prodajajo se po si-
stemu zbiranja ponudb, po načelu videno-
kupljeno.

2. Pogoji zbiranja ponudb
Prijavo za razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji in predložijo registracijo podjetja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti potr-
dilo o plačani varščini, ki znaša 10% od
navedene izklicne cene. Varščino je treba
plačati na žiro račun GIM, d.o.o., Maribor,
št. 51800-601-5388.

Varščino je treba vplačati najkasneje do
zaključka zbiranja ponudb, s pripisom “var-
ščina za ponudbo”.

3. Rok za predložitev ponudb je 7. 9.
1998.

Ponudbe morajo prispeti istega dne naj-
kasneje do 8. ure, na naslov: GIM, d.o.o.,
Miklošičeva ul. 4, 2000 Maribor.

4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno preračunano tudi v

nemške marke po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan ponudbe,

– plačilne pogoje, pri čemer je treba upo-
števati, da mora biti celotna kupnina plačana v
roku 15 dni po obojestranskem podpisu ku-
poprodajne pogodbe, pri tem pa se nemška
marka preračuna v tolarsko protivrednost po
srednjem tečaju Banke Slovenije,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpis iz sodnega regi-
stra za pravne osebe, ki pa ne sme biti
starejši od treh mesecev na dan odpiranja
ponudb,

– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena

oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne

bodo upoštevane.
5. Odpiranje ponudb bo 10. 9. 1998 ob

10. uri, na sedežu agencije GIM, d.o.o.,
Maribor, Miklošičeva ul. 4.

Predstavniki ponudnikov pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem roku za odpiranje.

7. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene prodajne pogodbe s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziro-
ma ne sklene pogodbe z nobenim ponudni-
kom.

8. Prometni davek plača prodajalec.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

9. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vrračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa brez obrestni vrnjena v 15 dneh po
končani izbiri.

10. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh po

1. Marko Štebe predlaga, naj skupščina
ne sprejme letnega poročila za leto 1997.

Utemeljitev tega nasprotnega predloga
je daljša od 100 besed. Ostalim delničar-
jem je na voljo na sedežu družbe. Mnenje
uprave: uprava vztraja pri svojem predlogu,
da skupščina sprejme predloženo letno po-
ročilo za leto 1997.

2. Marko Štebe predlaga, naj skupščina
odloči, da se celotni čisti dobiček razporedi
za dividende.

Utemeljitev: poslovanje in finančni položaj
daje družbi vse možnosti, da nameni celotni
dobiček za izplačilo dividend. Očitno je, da po
presoji dobrega gospodarstvenika očitno ni
nujno, da se dobiček ne deli. Mnenje uprave:
uprava vztraja pri svojem predlogu, da celotni
čisti dobiček ustvarjen v letu 1997 ostane v
poslovanju kot nerazporejeni dobiček.

Belinka Kemostik, d.d., Kamnik,
uprava

javno dražbo
za prodajo rabljenega osebnega vozila

1. Predmet prodaje sta:
– rabljeno službeno vozilo znamke Ško-

da Forman 135L karavan, letnik 1992, pre-
voženih 150.000 km, negaražirano in po-
trebno manjših popravil, rabljeno pretežno
za terensko delo, izklicna cena je 100.000
SIT,

– rabljeno službeno vozilo znamke
BX 16 TZS Citroen, letnik 1991, prevože-
nih 107.000 km, negaražirano, podjetje je
drugi lastnik, potrebno manjših popravil, iz-
klicna cena je 100.000 SIT.

2. Javna dražba bo 7. 9. 1998 ob osmi
uri na sedežu podjetja GGS, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 23, Koper.

4. Ostali pogoji dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Dražitelj mora pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun podjetja GGS, d.o.o., Koper,
št. 51400-601-24368 pri APP Koper, z na-
vedbo: “plačilo varščine za javno dražbo”.

Pred pričetkom dražbe se mora dražitelj
izkazati s potrjenim nalogom za prenos.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino vrnili v petih dneh po dražbi,
brez obresti.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni draž-
bi ter plačati celotno kupnino v roku osmih
dni po sklenitvi pogodbe.

Prometni davek, druge dajatve in stroški
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

Prijave na javno dražbo se sprejemajo
na sedežu podjetja osem dni od objave.

Vse dodatne informacije so na voljo po
tel. 066/271-000 ali 066/278-300.

GGS, d.o.o., Koper

Št. 902/98 Ob-6118
GIM, d.o.o., Maribor, po pooblastilu Jav-

nega podjetja Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., na podlagi sklepa 9. redne seje nad-
zornega sveta z dne 23. 3. 1998 o prodaji
nepremičnin, razpisuje

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje in vrednost:
– poslovni prostor, lokal št. 1 v pritličju

in visokem pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta Slovenska ul. 31, Maribor, v iz-
meri 101,06 m2, pripisan vl. št. E-28/B-6,
k.o. Maribor-grad. Valorizirana ocenjena
vrednost nepremičnine na dan 30. 6. 1998
znaša 14,681.661,70 SIT;

– poslovni prostor, lokal št. 6 v pritličju
in mezaninu poslovno-stanovanjskega ob-
jekta Slovenska ul. 35, Maribor, v izmeri
138,03 m2, pripisan vl. št. E-28/B-54, k.o.
Maribor-grad. Valorizirana ocenjena vred-
nost nepremičnine na dan 30. 6. 1998 zna-
ša 21,514.153,40 SIT;

– poslovni prostor, lokal št. 7 v pritličju
in visokem pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta Gospejna ul. 14-16, Maribor, v
izmeri 125,75 m2, pripisan vl. št. E-27/B-
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prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenemu roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa zadržana.

11. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

12. Ponudbe morajo prispeti v zaprtih
ovojnicah ter biti označene: “Ponudba DEM,
d.o.o. – Ne odpiraj!”.

GIM, d.o.o., Maribor

Št. 86-98 Ob-6117
Komunala Laško, Celjska cesta 52, ob-

javlja

javno zbiranje ponudb

za prodajo stanovanja velikosti 38,33 m2,
na Rimski c. 18, Laško, izklicno ceno
1,490.000 SIT.

Javno zbiranje ponudb bo zaključeno
15. 9. 1998. Javno odpiranje ponudb bo
16. 9. 1998 ob 10. uri. Interesenti položijo
varščino v višini 10% od izklicne cene na
žiro račun 50710-16497.

Dodatne informacije dobite po tel. 063/
731-234 int. 120.

Komunala Laško

Ob-5899
Na podlagi pete alinee 381. člena ZGD

in 137. člena ZPPSL likvidatorja družbe Pio-
nir – Keramika, Novo mesto, d.d. – v likvi-
daciji, Podbevškova 18, Novo mesto, ob-
javljata

poziv

vsem upnikom, da prijavijo svoje terjatve
do družbe Pionir Keramika Novo mesto, d.d.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS, na naslov:
Pionir Keramika, Novo mesto, d.d. – v likvi-
daciji, Podbevškova 18, Novo mesto.

Vse dolžnike pozivamo, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe na
žiro račun, št. 52100-691-68013.

Pionir – Keramika, v likvidaciji,
Novo mesto, d.d.

Likvidatorja

Ob-6112
Jera mix, d.o.o., Begunje 67, Begunje

pri Cerknici, preklicuje matične liste oziro-
ma kotelne knjižice za naslednje tlačne po-
sode:

1. rezervar komprimiranega zraka tov. št.
11598 (Cerknica),

2. rezervar komprimiranega zraka tov. št.
2009 (Cerknica),

3. rezervar komprimiranega zraka tov. št.
2010 (Cerknica).

Ob-6113
Študentski domovi v Ljubljani, C. 27.

aprila 31, Ljubljana, preklicujejo štampiljko
ovalne oblike z vsebino: Študentski domovi
v Ljubljani, št. 19.

Ob-6114
ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje, pre-

klicuje štampiljko pravokotne oblike veliko-
sti 42 × 5 mm, z vsebino ERA PE Zibka
VELENJE 2.

Autocomfort d.o.o., IX. Korpus 96, Sol-
kan, preklicuje uradno potdilo za registarci-
jo vozila znamke Seat, št. šasije
VSSZZZ6KZXRO37430, št. homologacije
SI 000049.11. s-60195

Benedetti Lavra, Vanganelska 7 a, Ko-
per, preklicuje obrtno dovolenje,
št. 17392/1878/01-27/1995. p-60086

Klenovšak Miroslav, Lokavec 1, Rimske
Toplice, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 20-0312/94, izdan 29. 12. 1994.
p-60056

Lekarniška zbornica, Ul. stare pravde 11,
Ljubljana, preklicuje delovno knjižico, izda-
na na ime Čremošnik Anton, Ločica ob Sa-
vinji 59, Polzela. s-60362

Lekarniška zbornica, Ulica Stare pravde
11, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico,
izdana na ime Remškar Janez, Cesta v Li-
povce 20, Brezovica. s-60361

Lekarniška zbornica, Ul. Stare pravde
11, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico,
izdana na ime Frankič Darja, Zavetiška 10,
Ljubljana. s-60363

Lekarniška zbornica, Ul. Stare pravde
11, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico,
izdana na ime Vidmar Andreja, Vrhovci c.
XXX/10, Ljubljana. s-60364

Lekarniška zbornica, Ul. Stare pravde
11, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico,iz-
dana na ime Križnar Milica, Sr. Jarše, Jarška
cesta 47, Domžale. s-60365

Lekarniška zbornica, Ul. Stare pravde
11, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico,
izdana na ime Mikec Irma, Cesta na Mesari-
co 3 A, Ljubljana. s-60366

Mladenović Miran s.p., UHM 8, Kočev-
je, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 16-0364/94. s-60099

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje portdilo o homologaciji
za vozilo VW Polo 1,9 D, št. A 1024333, št.
šasije WVWZZZ6NZXWO25763, št. motor-
ja AEF250138. s-60094

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje homolgacijo za vozilo
VW Golg 1,6, št. šasije
WVWZZZ1JZWW137828, št. homologaci-
je A0301900, izdana leta 1998. s-60302

Špedicija Piškur, Podmilščakova 21 b,
Ljubljana, preklicuje potrdilo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1014006. s-60037

Tijan Marija, Radio cesta 15, Domžale,
preklicuje original priglasitveni list, opravil-
na št. 06-1168/94. s-60051

Zadravec Milan, Črešnjevci 75, Gornja
Radgona, preklicuje odločbo o obrtnem do-
volenju, št. 019764/0292/00-31/1995.
g-60029

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ajdišek Boris, Puhova 15, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 528871. s-60217

Aleš Katarina, Sp. Pirniče 24 c, Medvo-
de, potni list št. BA 590862. s-60340

Alič Damjan, Tavčarjeva 12 a, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 545826. s-60041

Arnšek Aleksandra, Radmirje 80, Mozir-
je, potni list št. BA 432183. p-60042

Arnšek Tomaž, Radmirje 80, Mozirje,
potni list št. AA 666125. p-60041

Bajuk Angelo, Ul. Istrskega odreda 1,
Portorož, potni list št. BA 228171. g-60175

Ban Vesna, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
potni list št. BA 124234. s-60039

Bencik Štefan, Ul. 22. junija 14, Lenda-
va, potni list št. AA 822525. p-60069

Berginc Alojz, Vetriošče 14, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
100858. g-60336

Berne Janez, Slovenska vas 4, Postoj-
na, potni list št. BA 728626. p-60062

Bizjak Maja, Vanganelska 29 c, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 132921.
g-60129

Bizjak Rahela, Vanganelska 29 c, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
135187. g-60130

Bjelanović Boro, Slamnikarska 8, Men-
geš, potni list št. AA 643845. s-60103

Borovnik Franc, Podkraj pri Mežici 1/a,
Mežica, potni list št. AA 53472. p-60050

Bošnjak Marija, Zaloška 281, Ljubljana,
potni list št. AA 526769. s-60360

Budnar Matjaž, Dolanci 7, Sežana, potni
list št. AA 051487. p-60016

Bukovnik Vesna, Hotemaže 32, Kranj,
potni list št. BA 615928. p-60033

Bulut Dževada, C. revolucije 2 A, Jese-
nice, potni list št. AA 574474. p-60068

Cvijanović Radojka, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, potni list št. BA 623404.
g-60111

Černe Julijan, I. Suliča 14/A, Šempeter
pri Gorici, potni list št. AA 354450. g-60031

Černigoj Jan, Zapuže 109, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 10892. g-60338

Džafić Emir, Knezova 4, Ljubljana, potni
list št. BA 109320. s-60120

Džamastagić Alen, Hrušica 173, Hruši-
ca, potni list št. AA 266446. p-60011

Debelak Andreja, Skalica 15, Kranj, pot-
ni list št. BA 702421. p-60023

Divjak Ivan, Pečovnik 17, Celje, potni
list št. BA 759362. p-60085

Dobaj Franc, Mesarski prehod 7, Mari-
bor, potni list št. BA 209639. p-60024

Elezović Sebina, Celjska c. 27, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 583065. g-60330

Gašparič Martin, Videm pri Ptuju 50, Vi-
dem pri Ptuju, potni list št. AA 261693.
g-60030

Gašparič Slavica, Nova vas pri Ptuju
121, Ptuj, potni list št. BA 819388.
g-60270

Gjerkeš Hilda, Jurčičeva 7, Lenart, ma-
loobmejno prepustnico, št. AG 5608.
p-60079

Grahovac Tomaž, Trubarjevo nabrežje 1
a, Laško, potni list št. BA 101142. s-60243

Grgič Mladen, Glinškova polščad 9,
Ljubljana, potni list št. BA 218865. s-60043

Herzog Robert, Klavčičeva 6, Kamnik,
potni list št. BA 442361. s-60170

Hrastnik Jožef, Čopova ul. 5, Žalec, pot-
ni list št. BA 785000. p-60012

Humski Ferdinand, Zgornje Hoče 38,
Hoče, potni list št. AA 242742. p-60082

Iskra Mateja, Novokračine 40, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 784311. s-60341
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Jagodnik Jože, Tomšičeva ulica 14/c,
Maribor, potni list št. AA 147424. p-60067

Jarc Ljuba, Kemperšče 5, Šempeter pri
Gorici, potni list št. AA 888663. g-60274

Jenko Aleksandra, Sr. Bitnje 84, Žabni-
ca, potni list št. AA 138370. p-60038

Jerman Emil, Ulica Mire Miheličeve 21,
Ljubljana, potni list št. BA 522921, izdala
UE Ljubljana. s-60187

Jerman Jasna, Zvirče 65, Tržič, potni list
št. AA 361529. p-60020

Jerman Miro, Jenkova 1, Koper, potni
list št. BA 225249. g-60116

Jurović Stjepan, Škofjeloška 23, Med-
vode, potni list št. BA 23774. s-60156

Kavčič Tomaž, Gregorčičeva 3, Dobro-
vo, potni list št. AA 983140. s-60180

Kladnik Maks, Sokolska 6, Mirna, potni
list št. AA 235935, izdala UE Trebnje.
s-61004

Kmetec Nina, Pobrežje 123, Ptuj, potni
list št. BA 657452. p-60087

Kneževič Zoran, Cankarjeva 31/A, Ra-
dovljica, potni list št. BA 493396. g-60109

Kolarič Franc, Raičeva 3, Ormož, potni
list št. AA 181533. g-60303

Koltak Aljoša, Na tratah 13, Ptuj, potni
list št. BA 221939. s-60106

Kompan Davorin, Lackova 233, Limbuš,
potni list št. AA 434407. s-60183

Kovačič Furlan Anita, Most na Soči
247c, Most na Soči, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 136600. g-60278

Kočar Nataša, Lokarje 18, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 88291. p-60013

Kržišnik Gašper, Kropa 107, Kropa, pot-
ni list št. BA 567785. g-60260

Kralj Karel, Škofova 3, Ljubljana, potni
list št. BA 799622, izdala UE Ljubljana.
s-60018

Križnik Sonja, Žibernik 26, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 847524. p-60088

Križnik Stjepan, Žibernik 26, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 847525. p-60089

Krope Milena, Čebelarska 13, Maribor,
potni list št. AA 445631. p-60081

Mahmutović Elvira, Frankovo naselje
167, Škofja Loka, potni list št. BA 750218.
s-60104

Malovašič Miroslav, Lapajnetova 17, Idri-
ja, potni list št. AA 949738. p-60066

Malovašič Zlatka, Lapajnetova 17, Idrija,
potni list št. AA 948032. p-60065

Mandić Dušan, Trg na stavbah 10, Litija,
potni list št. BA 450831. s-60034

Maren Dušan, Glavarjeva 16, Kamnik,
potni list št. BA 2174. s-60042

Marinović Frano, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 112557. s-60181

Meglič Opaškar Mirjana, Pelechova
c. 63/a, Preserje, potni list št. BA 312168.
s-60113

Mihorič Jožef, Globoko 1, Globoko, pot-
ni list št. AA 850300. p-60014

Mihorič Marta, Globoko 1, Globoko, pot-
ni list št. AA 850100. p-60015

Miletić Divna, Trebinjska 8, Ljubljana,
potni list št. BA 637337. s-60265

Mrevlje Jožefa, Zalošče 55, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42862.
g-60335

Musa Vjolca, Gančani 25 c, Beltinci, pot-
ni list št. BA 092857. p-60044

Nadižar Daniela, Cesta 1. maja 8, Kranj,
potni list št. AA 407021. s-60107

Nanić Hasan, Poljanska 42, Ljubljana,
potni list št. AA 680704. s-60315

Nemec Niko, Ul. 30. divizije 54, Nova
Gorica, potni list št. BA 696437. g-60286

Nikčević Novica, Pod Taborom 11, Se-
žana, potni list št. BA 271045. p-60058

Nusdorfer Sonja, Vrhpolje 68, Vipava,
potni list št. AA 221096. g-60275

Oberstar Miha, Gradnikova ul. 3, Tolmin,
potni list št. BA 804850. g-60277

Obradović Dragan, Koželjskega ulica 5,
Velenje, potni list št. BA 675063. p-60071

Pavlič Jožef, Repnje 10 c, Vodice, potni list
št. BA 109483, izdala UE Ljubljana. s-60082

Peljhan Simon, Budanje 2, Vipava, potni
list št. BA 077014. g-60117

Pergovnik Darinka, Ravne 177, Šoštanj,
potni list št. BA 322785. p-60018

Pergovnik Silvo, Ravne 177, Šoštanj,
potni list št. AA 563116. p-60019

Perić Arsen, Jakčeva 40, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 215718. s-60229

Petančič Rok, Trg svobode 32, Sevni-
ca, potni list št. BA 496183. g-60174

Peternel Milena, Agrokombinatska 13 d,
Ljubljana, potni list št. AA 92622. s-60357

Peternelj Gašper, Grajska pot 15, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 149597, izdala UE
Škofja Loka. s-60253

Petrović Djokan, Cesta španskih borcev
434, Ljubljana, potni list št. AA 717316.
s-60245

Petrović Rajka, Cesta španskih borcev
434, Ljubljana, potni list št. AA 717317.
s-60244

Požin Peter, Puhova 12, Ljubljana, potni list
št. BA 738438, izdala UE Ljubljana. s-60188

Podlogar Tanja, Zgornja Bela 36, Jese-
nice, potni list št. AA 197169. g-60110

Poklukar Janez, Senično 27, Tržič, pot-
ni list št. AA 727563. p-60064

Previšić Sebastjan, Stantetova 11, Vele-
nje, potni list št. AA 071398. p-60080

Prhne Primož, Nova Loka 45, Črnomelj,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS,
št. 52/98. g-60334

Prijon Taj, Pod Grčno 30, Nova Gorica,
potni list št. AA 354417. p-60032

Pšeničnik Matjaž, Prušnikova 48, Mari-
bor, potni list št. AA 16027. p-60009

Rakuljič Zelov Jasna, Žorgova 76, Ljub-
ljana, potni list št. BA 376653. s-60160

Rakuljič Zelov Simon, Prijateljeva 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 320773. s-60159

Resnik Branko, Brankovo 4, Velike
Lašče, potni list št. AA 529587. w-60250

Retelj Franc, Markljeva ul. 15, Novo me-
sto, potni list št. AA 553850. s-60105

Rudolf Mitja, Breg 59, Jesenice, potni
list št. BA 802159. s-60168

Rudolf Vojko, Breg 59, Jesenice, potni
list št. BA 71728. s-60169

Rudolf Danica, Breg 59, Jesenice, potni
list št. BA 71729. s-60167

Ruparčič Polona, Obrežje 5, Kočevje,
potni list št. BA 671715, izdala UE Kočev-
je. s-60252

Schilling Milica, Podgradje 42, Ljutomer,
potni list št. AA 807657. p-60027

Silič Staša, Orehovlje 1, Miren, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 120403. g-60121

Sladič Andrej, Prežihova 14, Mežica,
potni list št. BA 704583. g-60288

Sternad Soraya, Koroškega bataljona 2,
Ljubljana, potni list št. AA 128726. s-60126

Stojanovič Dragica, Klanska 7, Medvo-
de, potni list št. BA 520045. s-60048

Stojanovič Miroljub, Klanska 17, Med-
vode, potni list št. BA 773027. s-60047

Strmšek Ivan, Leše 22, Prevalje, potni
list št. AA 607939. g-60176

Šabotić Damir, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, potni list št. AA 171224, izdala UE
Ljubljana. s-60016

Šefiri Suzana, Lippetheidstr.42, 46047
Oberhausen, potni list št. BA 618488.
s-60199

Šik Boštjan, Cepki 2 a, Koper, potni list
št. BA 359293. g-60273

Šinkovec Maja, Koželjskega 1, Velenje,
potni list št. AA 563170. p-60077

Škrjanc Marko, Murnova cesta 5, Gro-
suplje, potni list št. BA 806982. s-60044

Šmitran Dean, Prisoje 5, Koper, potni
list št. BA 404711. s-60279

Štrancar Janez, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
85896. g-60112

Štrancar Janez, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, potni list št. AA 984845. g-60115

Tajroski Ramadan, Cesta na Markovec
87, Koper, maloobmejno prepustnico, št.
AI84561. g-60290

Tikvič Davorin, Mestni vrh 120 B, Ptuj,
potni list št. BA 819488. g-60272

Tovrljan Andreja, Goriška c. 61, Velenje,
potni list št. BA 322857. p-60072

Tušek Marjan, Gosposvetska c. 60, Ma-
ribor, potni list št. BA 835024. s-60033

Vačovnik Borut, Poljane 49, Rečica ob
Savinji, potni list št. BA 593253. p-60060

Velikonaj Silvija, Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI
97145. g-60287

Vičentič Polič Mirko, Teslova 3,
Ljubljana, potni list št. AA 145345. s-61026

Vitrih Milan, Grčaljna 16, Maribor, potni
list št. AA 732293. p-60037

Vorobieva Natalija, Gregorčičeva 33 a,
Maribor, potni list št. BA 733055. p-60039

Vuković Vladimir, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. BA 702406. g-60234

Vukovič Julijan, Prešernova cesta 8, Izo-
la, potni list št. BA 404902. g-60289

Zabreščak Ana, Jevšček 2, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 22183.
g-60276

Zupančič Bojan, Dedni dol 17, Višnja
Gora, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 57/98. s-60342

Žbogar Irena, Modrejce 17, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10762.
g-60118

Žbogar Mojca, Modrejve 17, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 54579. g-60119

Židanik Vuga Milena, Cankarjeva 24, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
34730. p-60022
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Žuber Elizabeta, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list št. AA 843188.
g-60128

Žuber Iztok, Gradnikove brigade 61, No-
va Gorica, potni list št. AA 96329. g-60127

Druge listine

Adžović Novak Marija, Mokrška ulica 60
e, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost, izdana leta 1988, na ime
Novak Marija. s-60049

Ahčin Janez, Veliki hrib 15, Laze, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1925.
s-60046

Alič Darko, Barbara 12, Škofja Loka, za-
ključno spričevalo Poklicne lesne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1998. s-60032

Andrič Darja, Mladinska 4/c, Vuzenica,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1983. p-60061

Arnič Tomaž, Za Ljubnico 56, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8855. p-50026

Avbelj Dragica, Eipprova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886591, št. reg. 163549. s-60251

Avrednik Tomislav, Tomšičeva 20, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19551. g-60316

Ačko Marijana, Mladinska 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost Maribor. m-1415

Babnik Katarina, Tepe 58, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198914.
s-60132

Bahor Anton, Dragovanja vas 7, Draga-
tuš, delovno knjižico. g-60304

Bajc Lidija, Beljsko 42 c, Postojna, voz-
niško dovoljenje. p-60049

Bajrovič Makija, Strahinj 4, Naklo, vozno
karto, št. 717521 na relaciji Kranj - Naklo.
g-60011

Balažič Miklavž, Dobrovnik 269, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12836. p-60074

Bedenk Rok, Ul. Mire Lenardič 5, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 2397007.
s-60271

Beguš Primož, Stržišče 32, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. 001233654,
izdala UE Tolmin. g-60076

Blažun Brigita, Stritarjeva 5, Žalec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v
Trbovljah, izdano leta 1979, na ime Kos
Brigita. g-60321

Bohinec Jožef, Črnci 1, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9505. g-60089

Bolarič Bogdan, Pot na Grič 20, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole Dom-
žale, šolsko leto 89/90. s-60349

Bošnjak Manuela, Grabovac 163, Gra-
bovac, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdani na ime
Muhar Manuela. s-60327

Brlek Zoran, Šmartno/Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje. g-60259

Brlogar Stanislav, Miklavčičeva cesta 20,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12859. s-60328

Bukovec Gregor, Grajska vas 15 e, Go-
milsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1102772. p-60025

Ciko Romana, Markova pot 5, Šempeter
pri Gorici, študenstko izkaznico, št. 13694.
s-60247

Crček Peter, Tovarniška ulica 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446604, št. reg. 40604. s-60172

Černe Julijan, Ivana Suliča 147A, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-60004

Černe Nataša, Jamnikarjeva ulica 6 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135312, št. reg. 176797. s-60249

Černigoj Jan, Zapuže 109, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Aj-
dovščina. g-60337

Černjak Ciril, Pameče 101, Slovenj Gra-
dec, spričevalo Poklicne kovinarske in me-
talurške šole, št. 1/164-6/71, šolsko leto
1970/71. g-60313

Čretnik Matej, Zgornje Roje 21, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1004929. s-60292

Čufar Jani, Dašnica 82, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 260061.
s-60035

Čufer Nadja, Stržišče 11, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S
0004434987, izdala UE Tolmin. g-60077

Danial Gorge, Osenjakova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892353, št. reg. 139456. s-60300

Dežman Damjana, Podkraj 26, Prevalje,
spričevalo, izdano leta 1993. g-60314

Demšar Mojca, Zg. Bitnje 132 a, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 643224.
g-60087

Depoli Marjan, Puhova 3, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-60015

Docar Robert, Velika Pirešica 35 A, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1158679. p-60075

Dolinar Gregor, Pod gradom 2, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8948. s-60050

Dominko Ignac, Kidričeva 3, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole,
št. 1076/I-KS. g-60026

Drame Anton, Titova 33, Slovenska Bi-
strica, dokument za čoln Kvarner plastika
tip Opatija, jugoregistar 42-013569, tov.
št. 6-314, leto izdelave 1974. m-1459

Dular Rok, Vavta vas 62, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33537.
p-60057

Erdela Boštjan, Plitvički vrh 49, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, izda-
la UE Gornja Radgona. g-60147

Erjavec Mirjam, Trubarjeva cesta 14,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika, izdala Sred-
nja upravna administrativna šola v Ljubljani
leta 1993. s-60079

Ermenc Blaž, Polje cesta XXIV/17, Ljub-
ljana, indeks, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani leta 1995. s-60268

Fabjan Uroš, Branik 27/E, Branik, voz-
niško dovoljenje. g-60222

Fadil Vukovič, Bevkova 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 491844. g-60092

Fišakov Danijela, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189885, št. reg. 205900. s-60073

Gale Jasmina, Hrušica 39, Novo mesto,
delovno knjižico. g-60081

Gashi Margim, Glinška ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vič. s-60242

Gašparič Igor, Rožna dolina c. XIX 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 894684, št. reg. 105911. s-60138

Gerič Ciril, Gornja Bistrica 56, Črenšov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1541. p-60070

Geršak Gregor, Opekarska cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768650, št. reg. 177436. s-60096

Golavšek Franc, Velenjska c. 13, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1131464. g-60065

Golmajer Gregor, Kovorska 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9370, iz-
dala UE Tržič. g-60085

Golmajer Gregor, Kovorska 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 9033, izdala UE Tr-
žič. g-60084

Gomezel Damjan, Križ 199, Sežana, pre-
klic vozniškega dovolenja, objavljen v UL
RS, št. 56/98. g-60008

Goričar Rok, Kamnogoriška cesta 49,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika I Gim-
nazije v Mariboru, izdana leta 1975 in 1976.
s-60246

Gostiša Matej Ivo, Ulica Simona Gregor-
čiča 29, Radovljica, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Kranj, šolsko leto 1995/96.
s-60267

Gržej Alenka, Gregorčičeva 7, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10041, iz-
dala UE Izola. g-60057

Grguraš Igor, Svibnik 3, Črnomelj, matu-
ritetno spričevalo. g-60209

Grintal Ivanka, Partizanska cesta 12 B,
Rakek, zaključno spričevalo Poklicne go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1970,
na ime Mulec Ivanka. s-60332

Grmek Miroslav, Jurčičeva 4, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 12390. p-60055

Grobin Milan, Jesenovo 24, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4888.
p-60030

Grofelnik Igor, Nove Loke 51, Mozirje,
spričevalo o končani OŠ Mozirje. s-60299

Gruden Marjan, Bilje 92 A, Renče, izja-
va o ustreznosti avtomobila, št. A 0215273.
s-60263

Gutman Tina, Bočna 5, Mozirje, spriče-
valo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljub-
ljani, izdani leta 1991,1992. s-60101

Habič Nina, Pugljeva ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011650, št. reg. 189982. s-60356

Hlačer Dane, Poštna ulica 3 A, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1996. s-60262

Hrastar Helena, Dolenje Kronovo 21,
Šmarješke toplice, indeks Pedagoške fa-
kultete v Ljubljani. s-60255

Hren Anže, Spodnja Slivnica 106, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 20712. s-60002
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Hriberšek Danila, Ulica heroja Rojška
18, Celje, indeks, izdala Fakulteta za farma-
cijo v Ljubljani leta 1993. s-60019

Hunski Frančiška, Tržaška c. 13, Pod-
četrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4349. p-60078

Ilič Dušan, Polanškova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266722, št. reg. 224848. s-60371

Iskra Jože, Bevke 67, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11875. s-60256

Jager Matija, Reška cesta 74, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskegacen-
tra Poklicne in tehnične gradbene šole Ce-
lje, izdano leta 1998. g-60064

Jagodič Albina, V prekomorske brigade
13, Celje, vozniško dovoljenje, št. 25632.
p-60053

Jakič Dušan, Golo 50, Ig, delovno knjiži-
co. s-60197

Jakopin Tomaž, Otonica 3, Cerknica, di-
plomo STNŠ Postojna, izdana leta 1990.
s-60353

Janc Tanja, Ulica Bratov Novak 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644338, št. reg. 41354. s-60125

Japelj Boštjan, Delavska cesta 43, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 419719, št. reg. 29016, izdala UE Kranj.
s-60013

Jaredić Snežana, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. s-60298

Jež Franjo, Velikovska ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
769851, št. reg. 90863. s-60025

Jelen Martin, Kale 17, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1131493. p-60083

Jelić Danica, Sketova 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 131809,S
646194, izdala UE Ljubljana. s-60074

Jelovčan Monika, Hleviše 7, Rovte, voz-
no karto, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-60203

Jelošek Venčeslav, Triglavska 1, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8105. s-60354

Jerala Jakob, Pristavška 81, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6875.
g-60056

Jerovšek Jožica, Straža 30, Šentrupert,
spričevalo o zaključnem izpitu SSGT Novo
mesto, izdano leta 1991. g-60143

Jeršin Luka, Pokopališka 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115634,
št. reg. 47088, izdala UE Kranj. s-60355

Jeseničnik Marijan, Skapinova 4, Celje,
vozniško dovoljenje. p-60076

Jonuzi Kulauzović Sanela, Kosančeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214687, št. reg. 221928. s-60137

Jordan Marko, Reška ulica 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-60215

Jovanovič Grujica, Podbrdo 33 a, Pod-
brdo, vozniško dovoljenje, št. S
001155968. p-60091

Jurančič Gabriel, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1064610, št. reg. 210512. s-60122

Jurušič Josip, Dom in vrt 46, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10734.
g-60070

Juvan Terezija, Tomažičeva 4 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806259, št. reg. 23606, izdala UE Kranj.
s-60036

Juvančič Janez, Ul. Ivana Selana 38,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565953, št. reg. 172462. s-60370

Kabashi Arianit, Ul. Milana Majcna 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138417, št. reg. 215283. s-60297

Karun Petra, Goteče 14, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1997. s-60214

Kastelic Vojko, Mekinje nad Stično 29,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 16665. s-60020

Kastrin Matjaž, Cankarjeva 2, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10063.
p-60063

Kerovec Nikola, Partizanska 44, Seža-
na, maturitetno spričevalo RIC, letnik 1997.
g-60351

Kirm Miran, Migolica 17, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. GH. s-60096

Kisel Klemen, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097112, št. reg. 213923. s-60224

Kitek Ruparčič Mojca Natalija, Tugomer-
jeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 890864, št. reg. 154331.
s-60072

Klančar Dušan, Postojnska 28, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 290.
p-60028

Klavs Antonija, Brilejeva ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-60189

Klemenc Leon, Novo naselje 17, Bistri-
ca/Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7971. m-1419

Kobal Matjaž, Pod vrbami 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 174748,
S 543702, izdala UE Ljubljana. s-60269

Kobal Mateja, Krivec 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1041704,
št. reg. 202810. s-60179

Kocet Bojan, Apače 101, Apače, voz-
niško dovoljenje. p-60084

Koci Peter, Maroltova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050940, št. reg. 209950. s-60135

Kocjan Ida, Ulica 30. divizije 18, Porto-
rož, maturitetno spričevalo Gimnazije Ko-
per. g-60059

Kocjan Marjeta, Šmarjeta 37, Šmarješke
toplice, zaključno spričevalo, izdano leta
1992. g-60062

Kocjan Sabina, Šmarjeta 37, Šmarješke
toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Novem mestu, izda-
no leta 1992. s-60040

Kocuvan Jožef, Biserjane 6 b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 584. g-60088

Kodele Bogdan, Dolga Poljana 5, Vipa-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-60317

Kodrič Anton, Šutna 24, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3129.
p-60017

Komac Blaž, Klanc 9, Bovec, študent-
sko izkaznico, št. 18930592, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. g-60151

Komenšek Albinca, Metni vrh 107, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33465,
izdala UE Ptuj. g-60166

Komljanec Karin, Teslova 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 224565,
S 1252352, izdala UE Ljubljana. s-60346

Končar Mojca, Viška cesta 49/c, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1984, na ime Slobodnik Mojca. s-60293

Koper Janko, Ribno, Selška 6, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20095.
g-60358

Korda Darko, Zg. Škofije 9, Škofije, spri-
čevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1974. g-60063

Koren Sašo, Šorlijeva 29, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1116046,
št. reg. 43950, izdala UE Kranj. g-60305

Korče Sebastijan, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10993, izdala UE Postojna. g-60080

Koser Jožef, Ul. M. Pijade 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13423. g-60009

Kostrevc Gregor, Nad Krko 4, Otočec,
zavarovalno polico, št. 85140. g-60310

Kovač Šiška Marija, Maroltova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733991, št. reg. 51807. s-60368

Kozamernik Marjan, Žalna 72, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, št. 6336. s-60333

Košir Uro, Moste 66, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15998.
s-60184

Krže Grega, C,V. Svetina 20, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 112879.
g-60006

Krajnc Zvonko, Stjepana Radića 23, Va-
raždin, zaključno spričevalo OŠ Miklavž, let-
nik 1981. m-1417

Kralj Karel, Škofova 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 88440, S
167439, izdala UE Ljubljana. s-60017

Kramberger Ivan, Gačnik 65, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2168.
m-1416

Kraševec Miha, Žabarjeva 8, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, izdal Center strokov-
nih šol v Ljubljani leta 1996. s-60344

Krašnja Domen, Smoletova 12 a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-60038

Krašovec Kristina, Škocjan 4, Turjak, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-60052

Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, vozniško
dovoljenje. g-60086

Kregar Špela, Celovška 472 a, Ljublja-
na, spričevalo od 1 - 4 razreda OŠ Šentvid.
s-60178

Kregar Tina, Celovška 472 a, Ljubljana,
spričevalo od 1 - 4 razreda OŠ Šentvid.
s-60177

Kurent Katja, Cesta zmage 20, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5655221. p-20045

Kurent Katja, Cesta zmage 20, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5655221. p-60046
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Lampič Matej, Nad mlini 24, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19410. g-60227

Langus Marija, Breg 161, Žirovnica, de-
lovno knjižico. g-60068

Lavrič Edita, Hrušica 71/e, Hrušica, spri-
čevalo OŠ Tone Čufar Jesenice. g-60218

Lavtar Maruša, Šorlijeva ul. 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 226917,
št. reg. 14570, izdala UE Kranj. g-60307

Lazar Uroš, Grilčeva 8, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 757361, št.
reg. 8454. p-60021

Leskovar Boris, C. na Markovec 1, Ko-
per, spričevalo OŠ Dušana Bordona, šol-
sko leto 1984/85. g-60231

Letnikoska Anita, Studenec 48, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-60213

Lipovšek Uroš, Goriška 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 35851. p-60029

Ložar Nataša, Beričevo 41 b, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1165576, št. reg. 218389. s-60139

Lorencon Aljoša, OF 9, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8714, izdala UE
Izola. g-60058

Malenšek Alenka, Planinska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687197, št. reg. 145056. s-60196

Mali Simona, Polčeva pot 14, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Stranje. g-60144

Malkič Safet, Stare sledi 19, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15798.
g-60148

Marjanović Petar, Prisoje 9, Koper, di-
plomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. s-0165

Marn Sonja, Tomačevo 21, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika, izdala Šubičeva gim-
nazija v Ljubljani leta 1972 na ime Bevc
Sonja. s-60350

Mezner Aleksander, Spodnji kraj 25,
Prevalje, preklic voniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS, št. 47/98. g-60090

Mikelj Andrej, Hafnarjeva pot 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1194565, št. registra 40131, izdala UE
Kranj. g-60323

Mikuž Natalija, Poljanska cesta 22 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137720, št. reg. 145035.
s-60261

Mikšić Boris, Grablovičeva 26, Ljublja-
na, diplomo, izdala Srednja šola tehniških
strok v Ljubljani leta 1987. s-60186

Milenkov Blaže, Gogalova 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045546,
št. reg. 43533, izdala UE Kranj. g-60154

Milotič Edi, Cvetna pot 3, Portorož, vpi-
sni list za čoln, št. 01/03/216/84.
g-60023

Milotič Edi, Cvetna pot 3, Portorož, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-1299/84. g-60024

Mladenović Miran, UHM 8, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. S 996504, izdala UE
Kočevje. s-60098

Mlakar Jože, Log 104 Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 10613.
p-60048

Moskila Oxana, Runkova 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat, BGH, št. 45039.
p-60035

Mraz Roman, Ul. Malči Beličeve 21,
Ljubljana, spričevalo 1. 2. 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani. s-60182

Muhvič Matej, Livold 32, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 12284, izdala UE Ko-
čevje. g-60206

Mulolič Emsa, Tavčarjeva 1, Jesenice,
spričevalo. g-60352

Nagode Brigita, Režiška c. 2, Logatec,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. s-60158

Nassib Aurora, Planina 48, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10568. p-60043

Nastič Dejan, Krožna cesta 10, Koper,
spričevalo Trgovske šole. g-60359

Nastran Robert, Suška c. 5/a, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 007876.
g-60237

Nemanič Peter, Božakova 34, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 4792.
g-6001

Nikolić Tina, Cesta na Markovec 5, Ko-
per, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Koper. g-60220

Nikolič Lidija, Šerkova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-60347

Nuhanović Fikret, Bosanska Krupa, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. s-60124

Nušinović Rasim, Garići, Kotor Varoš,
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-60266

Obran Darko, Mezgovci 30/B, Moškanj-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 34456, izdala UE Ptuj. g-60007

Okroglič Srečko, Gregorčičeva 42,
Deskle, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS, št. 59/98. g-60140

Omerza Damijan, Ul. Vide Pregarčeve
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1096636, št. reg. 182249.
s-60221

Ostanek Helena, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu Srednje družboslovno jezikovne šole
Boris Ziher Škofja Loka, izdano leta 1992.
s-60157

Osterman Nadica, Breg 1, Stara cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 9 Eko-
nomsko administrativne šole v Kranju.
g-60318

Panjtar Alenka, Stara Loka 69, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26071, izdala UE Škofja Loka.
s-60254

Pelcar Silva, Topniška ulica 62, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733447, št. reg. 21155. s-60326

Penca Matej, Trnovska ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
101712, št. reg. 1285. s-60308

Perbil Simon, Videm 17 A, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841176, št. reg. 164041. s-60282

Perenič Damjan, Klenik 20, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13157.
p-60054

Petek Irena, Podsmreka 5 c, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184868, št. reg. 185019. s-60053

Peternelj Andreja, Stržišče 11, Grahovo
ob Bači, vozniško dovoljenje,
št. 001032721, izdala UE Tolmin. g-60078

Peternelj Franc, Stržišče 11, Grahovo
ob Bači, vozniško dovoljenje,
št. 001032789, izdala UE Tolmin. g-60075

Petković Zoran, Prušnikova 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-60369

Petrič Jožefa, Polje c. VI/14, Ljubljana,
zavarovalno polico, AO 231754, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-60202

Petrovčič Andreja, Ul. Rada Simoniti 20,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-60225

Pivec Bogomir, Čadramska vas 44, Polj-
čane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12734. m-1418

Pjevac Sašo, Linhartova cesta 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024785, št. reg. 143704. s-60171

Požun Marija, Dobrova 15, Senovo, spri-
čevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto.
p-60052

Podržaj Peter, Veliki Ločnik 2, Turjak,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra PTT v
Ljubljani, izdano leta 1998. s-60185

Poterbin Mirjam, Brilejeva ulica 14, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
993. s-60161

Potočnik Vladimir, Loka 23, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7360.
g-60233

Potrč Srečko, Prerad 48, Polenšak, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 32751.
g-60003

Praznik Marko, Vrtojbenska 21, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo 4. letnika Tehniške
elektro šole Nova Gorica, št. III/ELT-201,
izdano leta 1998. g-60150

Prebevšek Jerman, Vojkovo nabrežje
37, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 9396. g-60146

Preložnik Stanko, Mestni vrh 114/B,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. 4573. g-60071

Prestor Jure, Zg. Bela 70, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št. S
1224420, izdala UE Kranj. g-60322

Prezelj Mitja, Mladinska 4, Spodnja Idri-
ja, spričevalo Kovinarske šole Idrija, šolsko
leto 1997/98. g-60145

Puconja Robert, Miklošičeva ul. 2 c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 159050. s-60134

Pugelj Aleksandra, Knezova ulica 7 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192503, št. reg. 216537. s-60054

Puhar Nataša, Čokova 5, Portorož, in-
deks Ekonomsko poslovno fakultete, izdan
leta 1996. g-60152

Puškar Amra, Cesta v Rovte 6, Jeseni-
ce, diplomo. g-60204

Pšeničnik Peter, Zgornje Stranje 1, Sta-
hovica, zavarovalno polico, št. 478775.
s-60235
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Ražman Igor, Dekani 17, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 41023. g-60097

Rahorina Tamara, Vojkova 73, Anhovo,
listino. g-60223

Rakar Miha, Celovška 142, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije v Novem me-
stu, izdano leta 1997. s-60295

Rant Andrej, Ilirska ulica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894749, št. reg. 94646. s-60284

Ratej Jožef Konrad, Nušičeva ulica 8,
Celje, službeno izkaznico, št. 023, izdal
Prometni inšpektorat RS. s-60264

Ravnikar Ivan, Tesarska 5 B, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12044.
g-60301

Ravnikar Tanja, Zalog pri Moravčah 23,
Moravče, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1997. s-60200

Rendić Novak, Hladilniška ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
444951, št. reg. 146329. s-60061

Repezza Tanja, Prvomajska 5, Nova Go-
rica, maturitetno spričevalo Trgovske šole.
g-60331

Resman Marija, Nova vas 39, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. 114, iz-
dala UE Kranj. g-60325

Rožman Arlo, Krekov trg 7, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede,
št. 21011143. s-60283

Robič Janko, Planina 65 D, Planina, spri-
čevalo 4. letnika Tehnične šole v Celju, št.
S-343, izdano leta 1983. g-60022

Romih Gregor, Tenetiše 72, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1259299,
št. reg. 50039, izdala UE Kranj. g-60309

Rot Igor, Zalarjeva cesta 59, Borovnica,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Korošca Bo-
rovnica. s-60194

Rozman Boris, Grintovška 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 98, izdal
Gostinski šolski center Poklicna šola Milana
Majcna dne 28. 6. 1980. s-60343

Rozman Jure, Selca 150, Selca, voz-
niško dovoljenje. g-60232

Rozman Vilko, Rožna ulica 28, Šenčur,
diplomo Srednje kovinarsko in cestno pro-
metne šole v Škofji Loki, izdana leta 1990.
s-60123

Ruskovski Janko, Zalog 37, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11813.
g-60210

Schweiger Jelka, Cesta v Zgornji Log 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 585012, št. reg. 47163. s-60133

Sedej Borut, Hruševje 42, Hruševje, ma-
turitetno spričevalo Srednje gozdarske šo-
le. g-60149

Sedmak Matjaž, Srebrničeva 42, Anho-
vo, spričevalo 2. letnika Trgovske šole No-
va Gorica, šolsko leto 93/94. g-60311

Senica Leopold, Preški vrh 28, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13488, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-60060

Senič Darko, Vinska gorica 10, Dobrna,
vozniško dovoljenje, št. 30241. p-60034

Sisić Smiljan, Rojčeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146630, št. reg. 83641. s-60193

Sitar Vesna, Predoslje 184, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194059, št. reg. 48575, izdala UE Kranj.
g-60055

Skrt Tomaž, Zatolmin 78, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000936038, izdala
UE Tolmin. g-60211

Skubic Irena, Ig 385, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 1051245, št.
reg. 5195. s-60001

Skubin Jožef, Jezerca 9, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. S 00093570, izdala
UE Tolmin. g-60319

Slavuljica Vojko, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483459, št. reg. 147064. s-60212

Slemenšek Vladislav, Dolenjska cesta
19, Ljubljana, spričevalo 2x 1. letnika Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani, izdana leta
1990 in 1991. s-60281

Smkaj Gregor, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212229, št. reg. 220893. s-60192

Smukavc Mojca, Nova ulica 9, Jeseni-
ce, indeks Fakultete za farmacijo. s-60216

Sojer Damjan, Rožna dolina c. IX 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14725, št. reg. 115241. s-60208

Sreš Marjan, Gregorčičeva 21, Maribor,
dovolenje za mornar motorist,
št. 02-0-2598/5-85 - Elektro Primorska Ko-
per. m-1476

Srečnik Katja, Preska c, Tržič, spričeva-
lo 1. letnika Srednje ekonomske šole Kranj.
g-60010

Statovci Ilir, Tabor 2, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 810789, št.
reg. 197553. s-60239

Stojanovič M., Vilfanova 6/2, Portorož,
zavarovalno polico. g-60238

Stopinšek Drago, Dol pri Hrastniku 10,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1862. g-60142

Strel Damjan, Pod brezami 19, Spodnja
Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-60021

Strgar Aleksander, Završe 27, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12645.
g-60091

Strupi Tadeja, Ulica 31. divizije 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420634, št. reg. 41670, izdala UE Kranj.
g-60306

Subotič Božidar, Gradišnikova ulica 14,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 1148. s-60339

Svetličič Peter, Hotedršica 148, Loga-
tec, spričevalo 2. letnika Kovinarske šole v
Idriji. s-60226

Šabić Samir, Voduškova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652967, št. reg. 174497. s-60093

Šavli Bernarda, Polje pri Tržiču 11, Kr-
melj, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v UL RS, št. 15/98. p-60047

Šega Dejan, Ravnik 24, Šentrupert, spri-
čevalo 1. letnika Šolskega centra Novo me-
sto, izdano leta 1998. s-60190

Šegula Matej, Jakopičeva ulica 13, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20416. s-60258

Šelih Davor, Slovenske Konjice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8027. p-60040

Šiftar Mihael, Kvedrova cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
544591, št. reg. 193828. s-60280

Šinkovec Irena, Poljče 37, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25908.
g-60205

Škoberne David, Majcenova cesta 1, Tr-
bovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Tr-
bovlje, izdano leta 1997. s-60367

Škraban Anton, Plečnikova 3/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29623 -du-
pli kat. p-60051

Škrjanc Marko, Murnova c. 5, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15762. s-60045

Škvarča Nataša, Goriška c. 40, Cerkno,
delovno knjižico. g-60153

Šmuc Stanko, Pod gozdom II 20, Gro-
suplje, delovno knjižico. s-60191

Šparovec Vincenc-Lotos, Gornji trg 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166460, S 1215877, izdala UE Ljublja-
na. s-60345

Šribar Boštjan, Čopova 25, Celje, obve-
stilo o uspehu Srednje frizerske, tekstilne
šole v Celju, šolsko leto 199596, št. list
III-P/2013. g-60236

Štabuc Brin, Puharjeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1002548, št. reg. 201027. s-60102

Štikovac Boško, Sanski most, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1984. s-60198

Štrancar Janez, Cankarjeva 50, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-60067

Štuhec Natalija, Tacenska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214387, št. reg. 205788. s-60241

Šuster Andrej, Tovarniška ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
415328, št. reg. 190755. s-60240

Švigelj Anton, Ljubljanska 29, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9558. s-60373

Terglav Miran, Pohorska ul. 2, Celje, ma-
turiteno spričevalo Srednje gradbene šole v
Celju. g-60066

Tivadar Herman, Trata VII/7, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 11984, izdala UE
Kočevje. g-60083

Tovornik Aljoša, Nova c. 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22955, iz-
dala UE Ptuj. g-60329

Toševski Nenad, Plešičeva ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-60201

Trampuš Sandi, Bečanova ulica 5, Med-
vode, spričevalo OŠ Preska. s-60257

Trnovec Mirko, Rački vrh 28, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10407.
g-60230

Trontelj Žiga, Povšetova ulica 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250027, št. reg. 223721. s-60285

Umek Matejka, Lokev 68, Lokev, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13450.
g-60136

Uštar Vera, Dragomelj 39, Domžale, za-
ključno spričevalo Gostinske šole, izdano
leta 1977, na ime Fortuna Vera. s-60100
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Valadžija Marija, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, spričevalo od 1 - 6 razreda OŠ Nove
Jarše. s-60163

Vass Boglarka, Dobrovnik 12/a, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14389. p-60031

Veber Hinko, Breznica 29, Prevalje, spri-
čevalo 3. letnika EGŠ v Mariboru, letnik
1981. m-1414

Velkoski Tole, Štavica, Struga, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424476552.
s-60248

Verbajs Jože, Mamolj 20, Polšnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061304.
s-60296

Verbič Miroslav, Glavarjeva 56, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-60372

Verbič Rudi, Solun, spričevalo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu za kavlificiranega
delavca (obrtnega pomočnika), izdano leta
1963. s-60028

Veršec Timotej, Gradnikova 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15423,
izdala UE Brežice. p-60036

Vižintin Tomaž, Jamova cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632288, št. reg. 195042. s-60131

Vidmar Boštjan, K Roku 10, Novo me-
sto, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske

srednje šole Novo mesto, šolsko leto 88/89
in 89/90. g-60141

Vidmar Štefanija, Gorenje 58, Stara cer-
kev, vozniško dovoljenje, št. S 870061, št.
reg. 2142. g-60207

Vollmayer Franc, Ul. Jana Husa 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1108050, št. reg. 199057. s-60114

Voroš Lidija, Gaberje 103, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 14905.
p-60073

Vozel Janez, Kol. 1. maj 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7633.
g-60069

Vrana Anton, Pečice 5, Gabrovka, de-
lovno knjižico. s-60164

Vrček Simon, Jurčkova cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1215890, št. reg. 213107. s-60324

Vrčon Blaž, Erjavčeva 6, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 28528. g-60320

Vtič Božidar, Ložarjeva 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7706. g-60228

Vuković Katarina, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-60162

Zaiček Marušak, Ulice Luke Svetca 1,
Litija, spričevalo od 1-6 razreda OŠ Litija.
s-60291

Zalašček Ljubomir, Rimska pl. 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30413.
g-60312

Založnik Silvo, Troblje 4, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 3174. g-60219

Zavec Rudolf, Pot v Smrečje 20, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-60348

Zaveršnik Nuša, Parižlje 39/B, Braslov-
če, zaključno spričevalo Srednje tehnične
šole Celje, izdano leta 1992. g-60155

Zazijal Bojan, Tolsti vrh 17, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8887. p-60090

Zorko Andrej, Dol. Prekopa 60 a, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 15449. p-60010

Zupan Peter, Jakopičeva ulica 20, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11778. s-60294

Žabar Miran, Avče 57, Kanal, vozniško
dovoljenje. p-60059

Židanik Vuga Milena, Cankarjeva 24,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-60005

Žitnik Antonija, Gerbičeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1252755, št. reg. 199168.
s-60108
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Zbiranje ponudb 5928
Zbiranje predlogov 5929
Sklepi po 42. členu 5929
Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa (55. člen) 5945

Javni razpisi 5946

Programi lastninskega preoblikovanja podjetij 5947

Objave delniških družb 5947
Javne prodaje delnic 5947
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 5947
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 5948

Objava po 42. členu zakona o javnih glasilih 5953

Razne objave 5953

Izgubljene listine preklicujejo 5954
Potne listine in osebne izkaznice 5954
Druge listine 5956
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