Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

33

Ljubljana, petek

e-mail: info@uradni-list.si

24. 4. 1998

Sodni register
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 30 z dne 16. 4.
1998, Rg-109306, Srg št. 97/01493,
stran 3089, se firma in skrajšana firma pravilno glasita: TTN, d.d.

CELJE
Rg-102939
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00364 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GARANT pohištvena industrija, d.d., Polzela, sedež: Polzela, 3313
Polzela, pod vložno št. 1/00065/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 17. 3. 1995, spremembo
zastopnikov in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034426
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član
uprave Turnšek Danilo, Polzela, Polzela
144/b, imenovan 28. 3. 1995, zastopa
družbo kot član uprave skupno z ostalimi
člani uprave; prokurist Bedekovič Leopold,
Braslovče, Rakovlje 4, imenovan 6. 4.
1995.
Član nadzornega sveta: Cerovšek Ivan
Jožef, izstop 17. 3. 1995 ter Meh Borut,
vstop 18. 1. 1995.
Rg-105371
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04829 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TIMPOS podjetje za čiščenje, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Velenje, Šenbriška 14, sedež: Šenbriška 14,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/02249/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5439736
Osnovni kapital: 1,578.600 SIT
Ustanovitelj: Šalamon Robert, Velenje,
Kidričeva 3, vstop 10. 6. 1993 vložek
1,578.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šalamon Bojan, Velenje, Šenbriška
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14, razrešen 30. 12. 1994 kot namestnik
direktorja in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5166 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9000 Storitve javne higiene; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9281 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-107793
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04783 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AZDENA, agencija za promet z nepremičninami, d.o.o., Celje, Prešernova 2, sedež: Prešernova 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05186/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, zastopnika in uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5712831
Firma: AZDENA agencija za promet z
nepremičninami, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,507.465,90 SIT
Ustanovitelja: Bukovec Tone, Celje,
Ljubljanska 60, vstop 8. 12. 1992, vložek
625.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bukovec Irena, Celje, Ljubljanska 60, vstop
8. 12. 1992, vložek 882.465,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Bukovec Irena, razrešena 1. 12.
1994 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
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tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-109941
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04332 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ITS, d.o.o., trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter 109/a, Šempeter
v Savinjski dolini, sedež: Šempeter
109/a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, pod vložno št. 1/04605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikcijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5703077
Firma: ITS inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter 109/a, Šempeter
v Savinjski dolini
Skrajšana firma: ITS, d.o.o., Šempeter
109/a, Šempeter v Savinjski dolini
Osnovni kapital: 1,511.950 SIT
Ustanovitelj: Laubič Franc, Šempeter v
Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini
109/a, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,508.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Laubič Uroš, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Laubič Franc, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na 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 prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, gekokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim pvoezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K/74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-110740
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04048 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SAGA posredništvo in storitve, d.o.o., Celje, Okrogarjeva 5, sedež: Okrogarjeva 5, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04424/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715121
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-115527
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01451 z dne 25. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KROBAT transportno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 22, sedež: Smrekarjeva 22, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 9. 9. 1997 s temile podatki:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Matična št.: 5714877
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 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 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
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
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kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
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stilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J/67.13, družba opravlja le dejavnosti
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

KOPER
Rg-114004
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00985 z dne 2. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KUZMAN, prevozne, gradbene in druge storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Prisoje 3, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5505020
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kostoski Kuzman, Struga,
Struga, S. Podgorci, vstop 2. 6. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
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 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 inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 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,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 –
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba samo menjalnice, zastavljalnice.
Rg-114316
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02603 z dne 8. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SPARK – storitve in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Gortanov trg
14a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, podatkov pri družbeniku in zastopniku, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št. 5560101
Firma: SPARK – storitve in trgovina,
Stojimirović, Jodić & Goldin, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: SPARK – Stojimirović,
Jodić & Goldin, d.n.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Stojimirović Vladan, elektrotehnik, Koper, Prisoje 6, izstopil iz d.o.o.
in vstopil v d.n.o. 18. 10. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Jodić Miroslav, elektrotehnik, Beograd, ZRJ,
Aleksinačkih rudara 37, izstopil iz d.o.o. in
vstopil v d.n.o. 18. 10. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Goldin
Giancarlo, geometer, Este (PD), Italija, Via
Dogana Vecchia, izstopil iz d.o.o. in vstopil
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v d.n.o. 18. 10. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stojmirovič Vlado, razrešen 18. 10.
1994; direktor Stojimirovič Vladan, imenovan 18. 10. 1994, kot poslovodja zastopa
in predstavlja družbo in lahko sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji
ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih sredstev in kreditnih pogodb, ki jih lahko sklene
le na podlagi sklepa skupščine; direktor Jodić Miroslav, imenovan 18. 10. 1994, kot
poslovodja zastopa in predstavlja družbo in
lahko sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb
o nakupu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih sredstev in kreditnih pogodb,
ki jih lahko sklene le na podlagi sklepa
skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
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belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovdni transport;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
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go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 67.13 družba opravlja samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-115029
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00410 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PORTING, gradbeništvo, trgovina in turizem, d.o.o., sedež: Tomažičeva 10, 6310 Izola, pod vložno št.
1/02279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in pooblastil s temile podatki:
Matična št. 5511402
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Branko Mahne, Izola, A. Valenčiča
12, razrešen 18. 3. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da pri posameznih poslih, katerih vrednost presega nominalni znesek osnovnega kapitala družbe, in investicijah, katerih vrednost presega 5.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, mora biti sopodpisnik tudi prokurist; prokurist Jovanović Marjan,
Izola, Cankarjev drevored 4, imenovan
18. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnice, zastavljalnice.
Rg-116703
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00053 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ACQUA-FIN – finančni inženiring in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. maja 13, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03601/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža, družbenikov in deležev, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5704189
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 10
Osnovni kapital: 1,594.240 SIT
Ustanovitelji: Činč Štefan, Koper, Cesta
XIV št. 3, Prade, vstop 28. 7. 1992, vložek
1,053.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Filipovič Zdenka, Koper, Cesta na Markovec 47, vstop 28. 7. 1992, vložek
11.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Faflek Mojca, izstop 3. 6. 1994; HINT,
d.o.o., Koper, Ferrarska 10, vstop 27. 7.
1992, vložek 511.160 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; HIDRO, p.o., Koper, Ferrarska 10, vstop 24. 9. 1992, vložek 18.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; RIŽANSKI
VODOVOD KOPER, p.o., Koper, izstop
3. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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; 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.; 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-116710
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00859 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NOVAK, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ulica 25. maja 9,
Prestranek, sedež: Ulica 25. maja 9,
6258 Prestranek, pod vložno št.
1/04118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5761123
Firma: NOVAK, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., Prestranek
Sedež: 6258 Prestranek, Reška cesta 3c
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
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Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-116730
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00336 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RAPTUS, Turizem, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Ankaran, sedež: Jadranska 25, Kompleks Adria,
6280
Ankaran,
pod
vložno
št.
1/04827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5864771
Firma: RAPTUS, Turizem, trgovina in
storitve, d.o.o., Ankaran
Sedež: 6280 Ankaran, Mahničeva 1
Ustanovitelj: Drača Milenko, izstop
10. 4. 1996; Dumanič Srečko, Ankaran,
Vlahovičeva 1, vstop 1. 7. 1994, vložek
2,278.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drača Milenko, razrešen 10. 4.
1996.
Dejavnost, izbrisana dne 9. 12. 1997:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

KRANJ
Rg-101836
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01030 z dne 19. 12. 1996 pod

št. vložka 1/05905/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5992087
Firma: FAIN IN OSTALI, trgovina, posredništvo, transport, d.n.o.
Skrajšana firma: FAIN IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Golniška 43
Ustanovitelji: Fain Ernest, Perm, Rusija,
Ulica 25. oktobra, vstop 15. 11. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Goussev Valeri, Goussev Vadim in
Ainbinder Lev, vsi Perm, Rusija, Popova 55,
vstopili 15. 11. 1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Goussev Valeri, imenovan
15. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ainbinder Lev, imenovan
15. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Fain Ernest, imenovan
15. 11. 1996, je izvzet od zastopanja; družbenik Goussev Vadim, imenovan 15. 11.
1996 je izvzet od zastopanja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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 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 inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 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 deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

Št.

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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 stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane 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
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

33 / 24. 4. 1998 / Stran 3363
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje 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 široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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; 7320
Raziskovanje in eksperimnetalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-107552
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00261 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ART, podjetje za izdelovanje in prodajo konfekcije, Begunje,
d.o.o., sedež: Begunje 13c, 4275 Begunje, pod vložno št. 1/00651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, osebe, pooblaščene za zastopanje, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5750121
Sedež: 4275 Begunje, Begunje 13c
Ustanoviteljica: Vovk Pavel, izstop 21. 2.
1997; Vovk Ivana, Begunje, Begunje 13c,
vstop 21. 2. 1997, vložek 1,506.530 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Pavel, razrešen 21. 2. 1997,
direktorica Vovk Ivana, imenovana 21. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili.
Rg-110564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00578 z dne 24. 6. 1997 pri
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subjektu vpisa OSCAR, trgovina in storitve, Škofja Loka, d.o.o., Suška cesta 7,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o.,
spremembo ustanoviteljev, firme, in skrajšane firme, izvzetje OD zastopanje in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472644
Firma: OSCAR ŠKULJ IN DRUŽBENIKI,
trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OSCAR ŠKULJ IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Suška cesta 7
Ustanovitelji: Škulj Ljubica, Škofja Loka,
Suška c. 7, izstopila iz d.o.o., in vstopila v
d.n.o. 27. 3. 1995, vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Škulj Maja in Škulj Oskar, oba Škofja
Loka, Suška c. 7, vstopila 27. 3. 1995,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Škulj Ljubica, imenovana 5. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Škulj Maja, imenovana 27. 3. 1995,
je izvzeta od zastopanja; družbenik Škulj
Oskar, imenovan 27. 3. 1995, je izvzet od
zastopanja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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KRŠKO

Rg-114795
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00438 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TRANSIMEX, podjetje za
cestno transportne storitve in trgovino,
d.o.o., Bizeljsko, sedež: Kumrovška 6,
8259 Bizeljsko, pod vložno št.
1/01070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5384508
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelja: Šekoranja Ivan, Bizeljsko,
Kumrovška 6, vstop 16. 4. 1990, vložek
731.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CERVINKA CHRISTIAN & CO, Mollbrucke
– Avstrija, St. Leonhardstrasse 6, vstop
16. 4. 1990, vložek 771.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114799
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00321 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GAMA SPORT, trgovsko
podjetje, Brežice, d.o.o., sedež: Brezina
25a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5744571
Firma: SADVIT, svetovanje, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SADVIT, d.o.o.
Sedež: 8258 Kapele, Kapele 16
Ustanovitelj: GAMA, podjetje za trgovino, kooperacijo, inženiring in proizvodnjo,
d.o.o., izstop 24. 6. 1997; Vidmar Drago,
Brežice, Zakot 47, vstop 24. 6. 1997, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stopinšek Marija, Krško, Ulica Slavka
Rožanca 16 A, Ulica Slavka Rožanca 16 A,
vstop 24. 6. 1997, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vogrinc Ivan, razrešen 24. 6. 1997,
direktor Rožič Ladislav, Brežice, Kidričeva
ulica 9, imenovan 24. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti;
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse razen posredništvo pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse razen revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA
Rg-44654
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17720 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa REBUS, Podjetje za turistični marketing, d.o.o., sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5406773
Firma: REBUS, Podjetje za turistični
marketing, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63
Osnovni kapital: 1,587.032 SIT
Ustanovitelj: Kočman Franc, Ljubljana-Šmartno, Srednje Gameljne 32, vstop
9. 9. 1990, vložek 1,587.032 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996:
1598 proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
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ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92712
Dejavnost igralnic; 92712 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-48037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01420 z dne 9. 5. 1996 pod št.
vložka 1/27856/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940192
Firma: G & B VRATARIČ IN POGAČAR,
gostinstvo, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: G & B VRATARIČ IN
POGAČAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kovaška ulica 2
Ustanovitelja: Vratarič Geza, Ljubljana,
Ulica bratov Blanč 15, vstop 4. 3. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Pogačar Barbara, Ljubljana, Kovaška
ulica 2, vstop 4. 3. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Št.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vratarič Geza, imenovan 4. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Pogačar Barbara, imenovana 4. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).

MARIBOR
Rg-115726
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00335 z dne 19. 11.
1997 pri subjektu vpisa R 8 INŽENIRING,
sejmi,
propaganda,
gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Jadranska 28, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08082/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, poslovnega deleža,
dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika,
družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5755255
Firma: R 8 INŽENIRING, sejmi, storitve, trgovina, d.o.o.
Ustanovitelj: Gašparič Martin, izstop
19. 3. 1997; Dečko Leon, Sveta Trojica,
Trojiški trg 2, vstop 28. 11. 1994, vložek
3,141.563 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Merhar Franci, izstop 19. 3. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gašparič Martin, razrešen 19. 3.
1997; prokurist Dečko Leon, razrešen
19. 3. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45320 Izolacijska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51190
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-116539
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00765 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA RUŠE-COMMERCE, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež:
Ulica 10. oktobra 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03717/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št. 5478782
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kos Jasna, razrešena 1. 3. 1997;
direktorica Dornik Suzana, Maribor, Na griču 37/a, imenovana 1. 3. 1997, posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovih
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi stvari podobnih drugih poslov, lahko direktorica sklene
le na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja.
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MURSKA SOBOTA

skih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-116319
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00530 z dne 22. 10.
1997 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska
Sobota
pod
vložno
št.
1/00306/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štotl Janez, razrešen 30. 9. 1997;
direktor Halb Janko, Rogašovci, Pertoča
63, imenovan 1. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Član nadzornega sveta: Samec Jože, izstop 7. 5. 1996.

Rg-116357
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00597 z dne 8. 12.
1997 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska
Sobota
pod
vložno
št.
1/00306/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta delniške družbe z dne 7. 5. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5039886.

Rg-116343
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00641 z dne 18. 12.
1997 pod št. vložka 1/02329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1243390
Firma: MEDIVITA – storitve s področja medicine, nege telesa in kozmetike,
d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIVITA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9241 Veržej, Banovci 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Menart Tomislav, Moravske Toplice, Kratka ulica 13, vstop 27. 11.
1997, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Menart Milica, Moravske Toplice, Kratka ulica 13, vstop 27. 11. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Menart Tomislav, imenovan 27. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 92610 Obratovanje športnih objektov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-

NOVA GORICA
Rg-103234
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02486 z dne 31. 1.
1997 pri subjektu vpisa PACKA, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Podnanos, 5272 Podnanos, sedež: Podnanos 7, pod vložno št.
1/01857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5529140
Osnovni kapital: 1,533.520 SIT
Ustanoviteljica: Bratož Mirjam, Podnanos, Podnanos 7, vstop 2. 10. 1991, vložek 1,533.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-105713
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00260 z dne 4. 3.
1997 pri subjektu vpisa KAM, Marketing,
d.o.o., Branik 179, Branik, sedež: Branik
179, 5295 Branik, pod vložno št.
1/01939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5537924
Firma: KAM, Marketing, d.o.o., Nova
Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, XXX. Divizije 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Janežič Jožef in Janežič
Milvija, oba Nova Gorica, XXX. divizije 9,
vstop 30. 9. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Janežič Jožef, razrešen 10. 2. 1997 kot v.
d. direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; Janežič Milvija, imenovana 10. 2. 1997, kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-

tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-105721
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00261 z dne 6. 3.
1997 pod št. vložka 1/01939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5537924002
Firma: KAM, Marketing, d.o.o., Nova
Gorica, POSLOVNA ENOTA KOPER
Skrajšana firma: KAM, d.o.o., Nova Gorica, PE KOPER
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 33
Ustanovitelj: KAM, Marketing, d.o.o.,
Nova Gorica, XXX. divizije št. 9, vstop 10. 2.
1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Janežič Jožef, Nova Gorica, XXX. divizije 9,
imenovan 10. 2. 1997 kot poslovodja zastopa podružnico brez omejitev; Janežič Milvija, Nova Gorica, XXX. divizije 9, imenovana 10. 2. 1997, kot namestnica poslovodje
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115307
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02593 z dne 13. 11.
1997 pri subjektu vpisa EUROTUR, Transport in špedicija, Vrtojba, d.o.o., sedež:
MPP Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/02631/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, spremembo skrajšane
firme in vstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5665302
Firma: EUROTUR, Transport in špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTUR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,340.080 SIT
Ustanovitelja: Turel Jožef, Šempeter pri
Gorici, Nikole Tesla 25, vstop 1. 10. 1992,
vložek 1,870.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bremec Rihard, Gorizia, Via Visintin 13, vstop 19. 3. 1993, vložek 470.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116649
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00587 z dne 10. 12.
1997 pod št. vložka 1/03753/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo sedeža podružnice, prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5872596
Firma: COSTRUZIONI DONDI, S.p.A.,
Via
delle
Industrie
9,
Rovigo,
PODRUŽNICA NOVA GORICA
Skrajšana firma: COSTRUZIONI DONDO
S.p.A., PODRUŽNICA NOVA GORICA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ul. 25. junija 1b
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št.
reg. vl. 1/26116/00 s firmo COSTRUZIONI DONDI S.p.A., Via delle Industrie 9, Rovigo, Podružnica Ljubljana, Vodovodna ulica 1, Ljubljana.
Rg-116652
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01042 z dne 10. 12.
1997 pod št. vložka 1/03752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253093
Firma: SONORA, Agencijske, kulturne
in trgovinske dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: SONORA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5296 Kostanjevica na Krasu,
Vojščica 39b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Černic Maruša, Kostanjevica na Krasu, Vujščica 39 B, vstop
1. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Černic Maruša, imenovana 1. 12.
1997; direktor Černic Egon, Kostanjevica
na Krasu, Vojščica 39 B, imenovan 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

Št.

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-116675
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01033 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa GOSTOL – GOCOM, Proizvodnja ter inženiring, Nova
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Gorica, d.d., sedež: Prvomajska 37,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5450861
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

NOVO MESTO
Rg-108920
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00243 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa TOM KONFEKCIJA Tovarna tekstilno-konfekcijske opreme, d.o.o.,
Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV 41,
8233 Mirna, pod vložno št. 1/03757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje kapitala z novimi vložki in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5901502
Firma: TOM OBLAZINJENO POHIŠTVO Proizvodnja oblazinjenega pohištva in druge tekstilno-konfekcijske
opreme, d.o.o., Mirna
Skrajšana firma: TOM OBLAZINJENO
POHIŠTVO, d.o.o., Mirna
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 41
Osnovni kapital: 90,935.642 SIT
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Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, Glavna cesta 41, vstop 10. 5.
1995, vložek 90,935.642 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pogodba o prevzemu novega vložka in
sprememba družbene pogodbe z dne
23. 5. 1997, vpisani v sodni register s
sklepom Srg 243/97, z dne 17. 6. 1997.
Rg-108930
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00224 z dne 12. 6.
1997 pri subjektu vpisa TOM KONFEKCIJA Tovarna tekstilno-konfekcijske opreme, d.o.o., Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV 41, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/03757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev TOM TAPETNIŠTVO,
d.o.o., reg. vl. 1/3756/00, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo imena in
sedeža ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5901502
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, Glavna cesta 41, vstop 10. 5.
1995, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Pripojitev TOM TAPETNIŠTVO, d.o.o.,
Mirna, Mirna Cesta III. bataljona VDV 41,
vpisan na reg. vl. 1/3756/00 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 12. 5. 1997.

PTUJ
Rg-115428
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00210 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SÜD-HAUS KUHARIČ, montažne hiše, d.o.o. sedež: Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj pod vložno št.
1/09540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5981425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Konrad, razrešen 31. 8.
1997; direktor Krasnić Marko, Ptuj, Volkmerjeva cesta 22, imenovan 1. 9. 1997,
potrebuje predhodno soglasje družbenikov
za vse posle, ki presegajo običajni okvir
poslovanja družbe v pravnem prometu, posebej pa za: prodajo, odprtje ali zaprtje dela
družbe ali za opustitev bistvenih področij
delovanja; ustanavljanje in zapiranje podružnic; ustanovitev, nakup ali prodaja družbe
ali vlaganje družbe v druge družbe; pridobitev, prodaja ali obremenitev nepremičnin in
stvarnih pravic kot tudi obveznost za izvajanje takih pravnih poslov; gradnja ali nabava
osnovnih sredstev vseh vrst; najemanje in
dajanje kreditov in varščin vseh vrst, razen
tekočih blagovnih kreditov v običajnem poslovnem prometu med strankami in dobavitelji družbe; prevzemanje poroštev vseh vrst;
zaposlitev in odpust delavcev, odobritev povišanja plače in dodatnih plačil preko odobritve družbenika, razen prilagajanja plač
kolektivni pogodbi; podeljevanje in preklic
prokur in poslovnih pooblastil.
Rg-201290
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00176 z dne 6. 1. 1998 pri
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subjektu vpisa REALGAR, podjetje za svetovanje, gradnjo in zastopanje, d.o.o.,
sedež: Jurčičeva 7, 2250 Ptuj pod vložno
št. 1/08618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5783542
Firma: WEKO-LINE, Tehnika za prosti
čas, šport, rehabilitacijo – storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: WEKO-LINE, Tehnika
za prosti čas, šport, rehabilitacijo, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Golobova 9
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Jelen Franc, izstop 12. 6.
1997; Wezel Heinrich Wolfgang, Lenningen, Austrase 40, vstop 12. 6. 1997, vložek 1,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Wezel Alenka, Ptuj, Golobova 9, vstop 12. 6. 1997, vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zorko Štefan,
Ruše, Ulica Ruške čete 9, vstop 12. 6.
1997, vložek 160.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jelen Franc, razrešen 12. 6. 1997;
direktor Wezel Heinrich Wolfgang, imenovan 12. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zorko Štefan, imenovan
12. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-

mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
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blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, poredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse, “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”.
Rg-201291
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00211 z dne 7. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VITOMAR, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Drbetinci 34, 2255
Vitomarci pod vložno št. 1/04082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5513561
Firma: VITOMAR, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Rg-201304
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00344 z dne 19. 1. 1998 pod
vložno št. 1/09578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253751
Firma: SAMPL – TVP, razvoj, proizvodnja in trgovina z vzmetmi in vzmetnimi
elementi, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Formin 39d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: TVP – vzmetni inežniring,
d.d., Gorišnica, Formin 39d, vstop 8. 12.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; inž. Hugo Sampl GMBH &
CO. KG, Guswerk, Rasing, 8630 Mariazell,
vstop 8. 12. 1997, vložek 1,000.000 SIT.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Fric Andrej, Gorišnica, Gorišnica 73,
imenovan 8. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, prokurist Šampl Hugo, Mariazell,
Rasing 1, imenovan 8. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje

Št.

z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-201309
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00202 z dne 2. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPREM & PASKA, trgovina,
d.o.o., sedež: Ulica 25. maja 17, 2250
Ptuj pod vložno št. 1/07015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnikov, poslovnih deležev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5681979
Ustanovitelji: Paska Zlatko, Lepoglava,
Žarovnica 113, vstop 12. 8. 1992, vložek
301.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dukarič Stjepan, Ptuj, Ulica 25. maja 17,
vstop 12. 8.1992, vložek 301.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šprem Dragutin,
Bednja, Planinarska 8, vstop 12. 8. 1992,
vložek 301.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paska Dragutin, Bednja, Prebukovje 70, vstop 12. 8. 1992, vložek 301.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kušenič
Vladimir, Bednja, Prebukovje 57, vstop
12. 8. 1992, vložek 301.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šprem Boris, izstop
22. 5. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Paska Zlatko, imenovan 22. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Šprem Boris, razrešen 22. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.
Rg-202553
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00025 z dne 23. 2. 1998 pri
pod vložno št. 1/09583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1270630
Firma: SENČAR, elektroinstalacije,
meritve, računalništvo, trgovina, proizvodnja, ingeniring, projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: SENČAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Obrtniška ulica 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Senčar Milan, Ptuj, Obrtniška ulica 9, vstop 27. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

33 / 24. 4. 1998 / Stran 3369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Senčar Milan, imenovan 27. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 31500 Proivzodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkovalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 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 rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
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gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-202557
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00035 z dne 23. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PETOVIA AVTO, trgovina
in storitve d.d., sedež: Ormoška 23,
2250 Ptuj pod vložno št. 1/00894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
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bo nadzornega sveta in statuta z dne 22. 1.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5037719
Člani nadzornega sveta: Bek Darja, Lederer Josip in Štrucl Janko, vsi izstopili
22. 1. 1998 ter Benko Alojz, Gajzer Marjan, Kralj Boštjan, Mencinger Tomaž in Stonič Samo, vsi vstopili 22. 1. 1998.
Rg-202558
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00017 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT,
sedež: Župančičeva 10, 2250 Ptuj pod
vložno št. 1/00045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika,
družbenika, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in uskladitev z odlokom s temile podatki:
Matična št.: 5087147
Skrajšana firma: OŠ Ljudski vrt
Ustanovitelj: Skupščina občine Ptuj, izstop 26. 5. 1997; Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1, vstop 26. 5. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Težak Ivan, razrešen 31. 12. 1997
kot ravnatelj; zastopnica Vaupotič Tatjana,
Ptuj, Grajena 56, imenovana 1. 1. 1998, zastopa zavod kot ravnateljica, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-202559
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00306 z dne 9. 3. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MLADIKA PTUJ, p.o., sedež: Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj pod vložno št.
1/00404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena zavoda, skrajšano firmo, spremembo pravnoorganizacijske oblike, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z odlokom s
temile podatki:
Matična št.: 5087163
Firma: OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
Skrajšana firma: OŠ MLADIKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Ptuj, izstop 22. 9. 1997; Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1, vstop 22. 9. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-202561
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00071 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa CESTA VARAŽDIN, d.d.,
podjetje za gradbeništvo, tehnični in finančni inženiring, zunanjo in notranjo
trgovino ter turizem Varaždin, Medimurska 26, Podružnica Cesta Varaždin, Ormož, sedež: Ptujska cesta 12/a, 2270
Ormož pod vložno št. 1/09282/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5867118
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2852 Splošna mehanična
dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-202563
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00213 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ORMOŽ, z.o.o., sedež: Ptujska cesta 12,
2270 Ormož pod vložno št. 2/00046/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5132576
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja
mesnih izdelkov in izdelkov iz perutninskega
mesa; 15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 22120 Izdajanje časopisov; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45240 Hidrogradnja
in urejanje voda; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
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dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 60240 Cestni tovorni promet; 74700
Čiščenje stavb.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

SLOVENJ GRADEC
Rg-115603
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00453 z dne 8. 12.

Št.

1997 pod št. vložka 1/09561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214730
Firma: GR-POSLOVNE STORITVE,
družba za poslovno svetovanje, trženje
in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana
firma:
GR-POSLOVNE
STORITVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Kreševa 24
Osnovni kapital: 20,200.000 SIT
Ustanovitelji: Grah Jože, Slovenj Gradec,
Kreševa 24, vstop 21. 11. 1997, vložek
6,060.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grah Robert, Slovenj Gradec, Ronkova 18,
vstop 21. 11. 1997, vložek 6,060.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hoić Romanca,
Slovenj Gradec, Kreševa 24, vstop 21. 11.
1997, vložek 6,060.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grah Margareta, Slovenj Gradec, Kreševa 24, vstop 21. 11. 1997, vložek
2,020.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grah Jože, imenovan 21. 11. 1997,
zastopa družbo posamično z omejitvami, da
mora pridobiti predhodno soglasje skupščine pri naslednjih poslih: sprejemanje gospodarskega načrta, ki ga morajo sestaviti
letno za naslednje leto z delnimi načrti, investicijskim načrtom, finančnim načrtom, načrtom rezultatov in načrtom zaposlenih; prekoračitev postavljenega gospodarskega načrta oziroma izvrševanje investicij in izdatkov izven sprejetega gospodarskega načrta;
sprejemanje strategij marketinga; odsvojitev podjetja v celoti ali njegovega pomembnejšega dela podjetja; sprejemanje in
opuščanje obstoječih poslovnih vej in področij dejavnosti; ustanavljanje kot tudi pridobivanje in odsvojitev deležev v drugih podjetij; ustanavljanje in ukinjanje podružnic in
obratovalnic; prevzem poroštva, garancije
in podobnih jamstev za tretjega; dajanje kreditov izven običajnega prometa poslovanja;
pridobivanje, odsvojitev in obremenjevanje
zemljišč ter podobnih zemljiških pravic; odstopanje deleža na dobičku in prometu.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “podjetniško in poslovno svetovanje”, družba opravlja vse, razen “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-201607
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00292 z dne 4. 2.
1998 pri subjektu vpisa PUŠNIK, uslužnostno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pot ob Homšnici 11, 2380 Slovenj
Gradec pod vložno št. 1/01920/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5372097
Osnovni kapital: 1,838.100 SIT
Ustanovitelj: Pušnik Mihael, Slovenj Gradec, Pot ob Homšnici 11, vstop 20. 1.
1990, vložek 1,838.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo.
Rg-202223
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00480 z dne 25. 2.
1998 pri subjektu vpisa ENERGETIKA
RAVNE, podjetje za proizvodnjo in distribucijo energetskih medijev, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem pod vložno št. 1/07659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5705754
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rus Franc, razrešen 2. 12. 1997;
direktorica Kert-Kos Mojca, Prevalje, Pod
gonjami 96, imenovana 2. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

SLOVENJ GRADEC
Srg 120/98
Rg-70
Družba KORTOM, Koroška tovarna
opreme Mežica, d.o.o., Galančnik 3, Mežica, reg. št. vl. 1/8861-00, katere družbenica je Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, po sklepu družbenice z dne
13. 3. 1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 1998
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dežem v Trbovljah, Rudarska cesta 7,
sprejeta dne 5. 11. 1997, se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje.
Pravila so vpisana v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 66, dne 17. 11. 1997.
Ob-2122
Pravila Sindikata družbe Rudis, d.d., s
sedežem v Trbovljah, Trg revolucije
25/b, sprejeta dne 19. 11. 1997, se hranijo v Upravni enoti Trbovlje.
Pravila so vpisana v evidenco pravila sindikatov pod zap. št. 67, dne 12. 1. 1998.
Št. 104-04-003/98-002
Ob-2145
Statut Neodvisnosti KNSS – Združenja sindikatov primorskih regij, ki je bil
sprejet na ustanovni skupščini sindikata, dne
3. 2. 1998, se hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 138, dne 15. 4. 1998.

Razglasi sodišč
Dražbeni oklici

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 741-2/98
Ob-2118
Od 25. 3. 1998 so pri Upravni enoti Litija, Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve v hrambi pravila
sindikata Konfederacije novih sindikatov
Slovenije Neodvisnost – podjetja Lesna
industrija Litija.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 31.
Št. 028-3/98
Ob-2119
Pravila sindikata podjetja Ovojnica, p.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva ulica 1, Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, sprejeta
na ustanovni seji dne 18. 2. 1998 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 028-3/98 dne 20. 3.
1998.
Ob-2120
Pravila Sindika Doma Franc Salamon,
s sedežem v Trbovljah, Kolonija 1. maja
21, sprejeta dne 9. 6. 1997 se hranijo v
Upravni enoti Trbovlje.
Pravila so vpisana v evidenco pravil sindikatov pod zap. št. 65, dne 1. 8. 1997.
Ob-2121
Pravila sindikata Sindikalne enote sindikata delavcev v zdravstveni negi, s se-

St 8/96-273
S-192
Okrožno sodišče v Novem mestu v skladu z določilom člena 154/II in III zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom Pionir, Gradbeno
industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto
– v stečaju, razgaša
dražbeni oklic
Dne 6. 5. 1998 bo ob 15. uri na sedežu
stečajnega dolžnika, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, javna dražba dela premoženja stečajnega dolžnika.
Predmet dražbe je nepremičnina parc.
št. 196/1 dvorišče v izmeri 3227 m2, pripisana pri vl. št. 814 k.o. Novo mesto.
Izklicna cena je 10,000.000 SIT.
Pogoji
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, če se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti pooblastilo za licitacijo in izpisek
iz sodnega registra, fizične osebe pa osebni dokument in potrdilo o državljanstvu.
2. Kupci ne morejo biti fizične in pravne
osebe, ki so navedene v 153. členu zakona
o prisilni poravnavni, stečaju in likvidaciji.
Pred dražbo mora vsak dražitelj predložiti
javno listino skladno s četrtim odstavkom
istega člena. Uspešen kupec pa bo moral
overjeno javno listino predložiti pred podpisom pogodbe.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo najpozneje do
22. 4. 1998 vplačale varščino v višini 10%

izkicne cene na žiro račun št.
52100-690-68375 pri APP Novo mesto in
to dokazale s potrjeno kopijo nakazila.
Varščino bomo uspešnemu kupcu vračunali
v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnili v 5
delovnih dneh.
4. Uspešni dražitelj oziroma kupec mora
skleniti pogodbo o nakupu v 10 dneh po
končani javni dražbi, preostalo kupnino ter
stroške prodaje v višini 3% dosežene cene
pa plačati v 15 dneh po podpisu pogodbe,
sicer bo prodaja razveljavljena, varščina pa
zadržana kot skesnina.
5. Kupec mora pred podpisom pogodbe o nakupu predložiti stečajni upraviteljici
za zavarovanje plačila kupnine ustrezne instrumente za zavarovanje plačila.
6. Nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”.
7. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo po tel. 068/321-663.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 3. 1998

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/97-1
R-62
To sodišče je v zadevi nastavitve zemljiške knjige pri vl. št. 307 k. o. Poljubinj
odločilo:
Ugotovi se, da je z vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah v vl. št.
307 k. o. Poljubinj, na osebo z imenom:
Krajevna skupnost Poljubinj, nastavljena
zemljiška knjiga pri citiranih nepremičninah (dn. št. 1023/96 Okrajnega sodišča v
Tolminu).
Nastavitev zemljiške knjige iz prvega odstavka izreka se začne uporabljati po preteku roka 8 dni od dneva objave te odločbe
(122. člen, v zvezi s 136/I členom zakona
o zemljiški knjigi).
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 1998
Su 43-02/97-1
R-63
To sodišče je v zadevi nastavitve zemljiške knjige pri vl. št. 120 k. o. Obloke
odločilo:
Ugotovi se, da je z vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičninah v vl. št. 120 k. o.
Obloke, na osebo z imenom: Torkar Maks,
pok. Ivana, r. 1929, Obloke št. 8, nastavljena zemljiška knjiga pri citiranih nepremičninah (dn. št. 377/96 Okrajnega sodišča v
Tolminu).
Nastavitev zemljiške knjige iz prvega odstavka izreka se začne uporabljati po preteku roka 8 dni od dneva objave te odločbe
(122. člen, v zvezi s 136/I členom zakona
o zemljiški knjigi).
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 1998
Su 43-02/97-1
R-64
To sodišče je v zadevi nastavitve zemljiške knjige pri vl. št. 194 k. o. Šentviška
Gora odločilo:
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Ugotovi se, da je z vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičninah v vl. št. 194 k. o.
Šentviška Gora, na osebo z imenom: Boris
Pagon, sin Franca, roj. 11. 3. 1955, Daber
št. 12, nastavljena zemljiška knjiga pri citiranih nepremičninah (dn. št. 1276/95 Okrajnega sodišča v Tolminu).
Nastavitev zemljiške knjige iz prvega odstavka izreka se začne uporabljati po preteku roka 8 dni od dneva objave te odločbe
(122. člen, v zvezi s 136/I členom zakona
o zemljiški knjigi).
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St 3/98
S-178
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
3/98 z dne 10. 4. 1998, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Prima,
d.o.o., Vipava, Goriška c. 5, Vipava.
Stečajni upravitelj je Mitja Premrl iz Ajdovščine, Vilharjeva 57.
Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh izvodih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno podlago in znesek terjatve, številko žiro računa
ali drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 5% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2000 točk.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 60. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. 7. 1998 ob 14.30, v sobi 310/III tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10. 4. 1998.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 4. 1998
St 76/94
S-179
To sodiščeje s sklepom opr. št. St
76/94 z dne 8. 4. 1998 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Agora, zunanjetrgovinsko podjetje,
d.o.o., Celjska cesta 12, Slovenj Gradec, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Agora, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., Celjska cesta 12, Slovenj Gradec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 4. 1998
St 15/96
S-180
To sodišče je dne 7. 4. 1998 pod št. St
15/96 sprejelo naslednji sklep:

Št.

Stečajni postopek nad dolžnikom Vepro,
Predelava plastičnih mas, d.o.o., Slovenske Konjice, v stečaju, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Vepro, Predelava plastičnih mas, d.o.o.,
Slovenske Konjice, v stečaju, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1998
St 6/97
S-181
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika PRO studio, Podjetje za
tržno komuniciranje in trgovino, d.o.o.,
Nova Gorica, izven naroka dne 9. 4. 1998
sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PRO studio, Podjetje za tržno komuniciranje in trgovino, d.o.o., Nova
Gorica in se takoj zaključi.
Ta sklep se vpiše v sodni register tega
sodišča, vložek št. 1-1492-00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 1998
St 37/97
S-182
To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/97 dne 10. 4. 1998 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Unigit,
gradbeno podjetje in trgovina, d.o.o.,
Maribor, Koroška c. 59, Maribor.
Odslej firma glasi Unigit, gradbeno podjetje in trgovina, d.o.o., Maribor, Koroška c.
59, Maribor – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se določi Mitja
Zagrajšek, dipl. ek., Pregarčevih 26, Maribor.
Na dolžnikom Unigit, gradbeno podjetje
in trgovina, d.o.o., Maribor, Koroška c. 59,
Maribor – v stečaju, se opravi skrajšani stečajni postopek.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 6.
1998 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 4.
1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 1998
St 13/96
S-183
To sodišče je likvidacijski postopek nad
družbo Kolbe, trgovina in storitve, d.o.o.,
Sežana, Partizanska 109, Sežana, v likvidaciji, s sklepom opr. št. St 13/96 z dne
6. 4. 1998 zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 4. 1998
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St 11/96-96
S-184
Z dnem 16. 4. 1998 se v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Agro Trade, izvoz – uvoz – nabava in prodaja živine,
d.o.o. – v stečaju, začne postopek prisilne
poravnave v stečaju.
Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Bojan Pevec,
mag. ek. in dipl. inž. el., iz Martjanec 76a.
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju bo dne 18. 5.
1998 ob 13. uri, pri tem sodišču, v sobi
številka 12. Na narok se vabijo upniki.
Predlog načrta finančne reorganizacije
si lahko upniki ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur v sobi številka 411.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave v stečaju je bil dne 16. 4. 1998
nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 4. 1998
St 2/98-6
S-185
To sodišče je na seji senata dne 9. 4.
1998 pod opr. št. St 2/98 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtokomplet, trgovina, gostinstvo, obrtne
storitve, uvoz – izvoz, Novo mesto, d.o.o.,
Smolenja vas 51, Novo mesto, se začne
in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Avtokomplet trgovina, gostinstvo, obrtne storitve, uvoz – izvoz, Novo mesto, d.o.o., izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 4. 1998
St 4/98-8
S-186
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/98
z dne 15. 4. 1998 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SŽ ŽJ – Fiprom, d.o.o.,
C. Železarjev 8, Jesenice.
Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne
11. septembra 1998 ob 9.30, v sobi 113/I
tega sodišča.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
15. 4. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 4. 1998
St 11/97
S-187
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Novoles Bor,
Mize in leseni polproizvodi, d.o.o., Krško, za dne 13. 5. 1998 ob 8.30, v razpravni dvorani IV/II tega sodišča v Krškem,
CKŽ 12.
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Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 4. 1998
St 4/97
S-188
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/97
z dne 8. 4. 1998 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Prodaja
Expres, d.o.o., Celjska cesta 116, Slovenj Gradec, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Prodaja Expres, d.o.o., Celjska cesta 116, Slovenj Gradec, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 4. 1998
St 2/96
S-189
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/96 z
dne 15. 4. 1998 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom TUS-Italsoles, podjetje za proizvodnjo, trgovino in opravljanje zunanjetrgovinskih poslov, d.o.o.
Odslej firma glasi: TUS-Italsoles, podjetje za proizvodnjo, trgovino in opravljanje zunanjetrgovinskih poslov, d.o.o. – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Mihael Savinek iz Slovenj Gradca, Sejmiška 11.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne 8. 7.
1998 ob 9. uri, v sobi št. 28 tega sodišča v
Slovenj Gradcu.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 4. 1998.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 4. 1998
St 46/97
S-190
To sodišče je s sklepom St 46/97 dne
1. 4. 1998 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtotrim d.o.o., Dunajska 155,
Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1998
St 9/98
S-191
To sodišče je s sklepom z dne 17. 4.
1998, pod opr. št. St 9/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Labod Delta, konfekcija, d.o.o., Ptuj, Dornavska c. 6.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi oklica v
Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve.
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Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski iz Zreč, Cesta na
Roglo 11/g, Zreče.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova Kreditna banka Maribor, Podružnica Ptuj, Novi trg 1, Ptuj,
– Slovenijaturist, Pivovarniška 1, Ljubljana,
– Labod Novo mesto, d.d., Seidlova c.
31, Novo mesto,
– Elektro Maribor, Poslovna enota Ptuj,
Ormoška 26/a,
– Slavica Furjan, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča, dne 17. 4. 1998.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 4. 1998

nice Agencije Kočevje, upoštevajoč vse možnosti zaposlovanja na tem območju. Gradiva
za pripravo predloga uporabe dejavnikov
Agencije v procesu reforme na območju podružnice Kočevje so na voljo v kadrovski službi centrale v Ljubljani, Tržaška c. 16.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter izdelanim predlogom uporabe dejavnikov Agencije v procesu reforme na območju podružnice Kočevje, sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 15 dni in
začne teči z dnem objave razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija RS za plačilni promet
centrala Ljubljana

Razpisi
delovnih mest

Št. 109
Ob-1941
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, razpisuje delovno mesto
vodja sektorja za organizacijske,
splošne in kadrovske zadeve
Poleg zakonskih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje:
– visokošolska ali višješolska izobrazba
družboslovne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– organizacijske in druge sposobnosti,
potrebne za uspešno vodenje ter izkazana
uspešnost pri dosedanjemu delu.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Za
delovno mesto je določen 4-letni mandat.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v osmih dneh
po objavi na naslov: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, z oznako:
“za razpis“.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v petnajstih dneh po odločitvi.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Ljubljana

Št. 122-2/98-0016-04
Ob-1939
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 130-1/98
Ob-1940
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic, razpisuje skladno z 32. in 34. členom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto
direktorja podružnice Kočevje
Pogoja: visoka strokovna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne smeri in 5
let delovnih izkušenj.
Kandidat mora na podlagi vseh izdelanih
gradiv o reformi slovenskih plačilnih sistemov, pripraviti predlog uporave dejavnikov
Agencije v procesu reforme na območju podružnice Kočevje. V predlogu mora posebej
opredeliti načrt zaposlitve delavcev podruž-

Št. 122-1/98
Ob-2012
Svet Centra za socialno delo Radlje ob
Dravi, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Za direktorja centra je lahko izvoljen kandidat, ki poleg splošnih, po zakonu določenih pogojih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo šolo socialne,
psihološke, pedagoške smeri ali njenih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz področja socialnega
varstva.
Mandat traja 4 leta.
Nastop dela je 15. 7. 1998.
Prijave z dokazili je potrebno poslati v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Center za socialno delo Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi, s pripisom: Za razpis.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni po poteku roka za prijavo.
Svet CSD
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-2010
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
kont. oseba Abdon Peklaj, dipl. inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-24-105,
13-22-241, faks 061/13-32-251.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Vučja vas–Beltinci, rekonstrukcija R 353 Radenci–
Vučja vas od km 0+000 do 6+500.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
600,000.000 SIT, začetek 1. avgust 1998
in/ali zaključek 15. november 1998;
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 1. avgust
1998.
Ob-2066
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/1788-331, faks 061/1788-332, soba št. 103.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: odsek HC Izola–Jagodje – dograditev obstoječe dvopasovnice.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
1.400,000.000 SIT, začetek julij 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
v 8 mesecih, začetek avgusta 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: julij 1998.
DARS, d.d., Celje

Št.

Ob-2067
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo, kont. osebi Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel. 133-1111,
faks 13-10-337.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: meso in mesni izdelki po lokacijah naročnika – vojašnice v RS. Količina blaga bo razvidna iz
razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
300,000.000 SIT, začetek 30. 7. 1998
in/ali zaključek 30. 9. 1998.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 30. 7.
1998.
Ob-2068
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo, kont. osebi Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel. 133-1111,
faks 13-10-337.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sveže sadje in zelenjava po lokacijah naročnika – vojašnice v RS. Količina blaga bo razvidna iz
razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
230,000.000 SIT, začetek 30. 7. 1998
in/ali zaključek 30. 9. 1998.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 30. 7.
1998.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2069
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Branko Omerzu, Kotnikova 5, tel. 1783-391, soba št. 16.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del pri
gradnji doma starejših občanov v Ljutomeru.
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3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
880,000.000 SIT, začetek 1. 8. 1998.
4. Dobavni rok: 18 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-2096
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-81-23, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja galerije
Berebica v Trenti na cesti R 301 odsek
1029 od km 7.300 do km 8.100.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
486,000.000 SIT, začetek 30. 7. 1998
in/ali zaključek 11. 9. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 11. 1998 in/ali zaključek 1. 6.
2000.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Datum objave javnega razpisa: 30. 7.
1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Ob-2124
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: Srednja šola Slovenj
Gradec; izvedba gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del z zunanjo ureditvijo –
adaptacija in dozidava (lokacija Gosposvetska).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 470 mio SIT,
začetek 24. 4. 1998 in/ali zaključek 24. 7.
1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek septembra 1998 in zaključek novembra 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Datum objave javnega razpisa: 24. 7.
1998.
Ob-2125
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 13-12-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja Gimnazije
Ptuj; izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 826 mio SIT,
začetek 24. 4. 1998 in/ali zaključek 24. 7.
1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek oktober 1998 in/ali zaključek december 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: september 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
Popravek
Ob-2156
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo vodovodnih objektov
in naprav ter telefonske in kabelske kanalizacije za prodajni center Mercator ob Šmarski cesti v Kopru, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998; Ob-1742,
se datum v tretjem odstavku 10. točke popravi in pravilno glasi:
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 5. 1998.
Rižanski vodovod Koper, p.o.
Sprememba objave
za Vransko–Trojane
Ob-2097
Obveščamo ponudnike, da je razpis, objavljen dne 10. 4. 1998 v Uradnem listu
RS, št. 29, za Pripravljalna dela 2; na AC
Celje–Ljubljana, odsek 6 Vransko–Blagovica km 70. členu zakona o javnih naročilih
720–87,50; pododsek 6/1 Vransko–Trojane km 70,720–79,320, po 18. točki ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97) javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
We inform all bidders, that the invitation
for tenders published on April 10th 1998 in
the Official Gazette RS No. 29/98 for the
motorway Celje–Ljubljana, section 6
Vransko–Blagovica km 70.720–87.507,
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sub-section 6/1 Vransko–Trojane km
70.720–79.320 – preparatory works 2 –
is pursuant to clause 18. of the Law of
Public Procurement (Official Gazette RS No.
24/97) is Public Procurement for award
of contract without limitations.
DARS, d.d.
Ob-2126
V zvezi s 24. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
podaljšanje roka
za predložitev ponudb
pri javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998; Ob-1747.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/18-91-847, faks
061/18-91-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in nameščanje digitalnih printov na samolepilni
foliji na pozdravnih in poslovilnih panojih TIPS ter na informacijskih tablah.
3. Rok za predložitev ponudb, ki je začel teči 11. 4. 1998, se podaljša za 14
dni, tako da se izteče 4. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del se podaljša za 14 dni.
5. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
Vsi ostali podatki objave javnega razpisa z
dne 10. 4. 1998 ostanejo nespremenjeni.
Ob-2127
V zvezi s 24. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
podaljšanje roka
za predložitev ponudb
pri javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998; Ob-1748.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/18-91-847, faks
061/18-91-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in montaža
pozdravnih in poslovnih panojev TIPS
ter informacijskih tabel.
3. Rok za predložitev ponudb, ki je začel teči 11. 4. 1998, se podaljša za 14
dni, tako da se izteče 4. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del se podaljša za 14 dni.
5. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998 ob 9. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
Vsi ostali podatki objave javnega razpisa z dne 10. 4. 1998 ostanejo nespremenjeni.
Ob-2128
V zvezi s 24. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

podaljšanje roka
za predložitev ponudb
pri javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998; Ob-1749.
1. Ime ziroma naziv in sedež naročnika:
Center za promocijo turizma Slovenije, kont.
oseba Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana,
tel.
061/18-91-847,
faks
061/18-91-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk turističnega
prospekta gore in jezera.
3. Rok za predložitev ponudb, ki je začel teči 11. 4. 1998, se podaljša za 14
dni, tako da se izteče 4. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del se podaljša za 14 dni.
5. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
1998 ob 9. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
Vsi ostali podatki objave javnega razpisa z
dne 10. 4. 1998 ostanejo nespremenjeni.
Ob-2129
V zvezi s 24. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
podaljšanje roka
za predložitev ponudb
pri javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998; Ob-1750.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/18-91-847, faks
061/18-91-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk turističnega
prospekta zdravilišč.
3. Rok za predložitev ponudb, ki je začel teči 11. 4. 1998, se podaljša za 14
dni, tako da se izteče 4. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del se podaljša za 14 dni.
5. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
1998 ob 11. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
Vsi ostali podatki objave javnega razpisa z dne 10. 4. 1998 ostanejo nespremenjeni.
Ob-2130
V zvezi s 24. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
podaljšanje roka
za predložitev ponudb
pri javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 10. 4. 1998; Ob-1751.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center za promocijo turizma Slovenije,
kont. oseba Lučka Letič, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 061/18-91-847, faks
061/18-91-841.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava sistema
kartografskih podlag za potrebe prikaza turističnih vsebin.
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3. Rok za predložitev ponudb, ki je začel teči 11. 4. 1998, se podaljša za 14
dni, tako da se izteče 4. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del se podaljša za 14 dni.
5. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5.
1998 ob 13. uri na naslovu: Center za promocijo turizma Slovenije, odpiranje vodi
strokovna komisija, Dunajska 156, Ljubljana, sejna soba.
Vsi ostali podatki objave javnega razpisa z dne 10. 4. 1998 ostanejo nespremenjeni.
Center za promocijo turizma Slovenije
Ob-1942
Na podlagi sprejetega proračuna MO
Maribor za leto 1998 (sklep Mestnega sveta – 25. 3. 1998), zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/96), Mestna občina Maribor kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija
Miklavške ceste v Hočah
(od P 6 do P 62)
Razpisno dokumnetacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov): Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška cesta 19a, v Ljubljani
pri Oto Rubinič, dipl. inž., in sicer od 29. 4.
1998 do 6. 5. 1998, strokovne informacije
pa vam posreduje Vlado Horvat, inž. gr.,
(tel. 062/224-559).
Orientacijska vrednost del 860,000.000
SIT. Merila za izbiro ponudnika so: cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite najpozneje do 25. 5. 1998 do 9. ure v vložišče Mestne občine Maribor, Komunalna
direkcija Maribor, Slovenska 40.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za rekonstrukcijo Mikavške ceste v Hočah”.
Javno odpiranje ponudb bo ob 10. uri v
prostorih Komunalne direkcije Maribor, Slovenska 40, sejna soba/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
14 dneh o odpiranju ponudb.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 53/98
Ob-1945
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, Ljubljana,
kont. oseba: Močivnik-Štern Gabrijela, tajnica, Levičnikova 11, Ljubljana, tel.
576-780 faks 576-189.
2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: redno čiščenje Vrtca Mojca ca. 4310 m2
Podrobnosti razvidne iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe čistilnih površin glede na dejanske spremembe potreb v času trajanja pogodbe.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
16,000.000 SIT letno.

Št.

4. Rok začetka in dokončanja del: 24
mesecev, začetek 1. 9. 1998, zaključek
30. 8. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena, kvaliteta ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do 12. ure na naslov:
Vrtec Mojca, Levičnikova 11, Ljubljana,
prevzemnica Močivnik-Štern Gabrijela, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 8.
in 11. uro na tel. 576-780, faks 576-189.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis brez omejitev za redno čiščenje
prostorov Vrtca Mojca.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označeno ime in naslov ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1998
ob 8.30 na naslovu: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, pedagoška soba. Odpiranje vodi
Močivnik-Štern Gabrijela – tajnica.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Mojca, Ljubljana, Levičnikova 11, tajništvo, kont. oseba Močivnik-Štern Gabrijela, tel. 576-780, faks
576-189.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 4. 5. 1998 do 15. 5. 1998 vsak delovni
dan od 8. do 11. ure.
Vrednost razpisne dokumentacije je
5.000 SIT. Prometni davek je vštet v ceno.
Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom na račun Vrteca Mojca, Ljubljana,
št. žiro računa: 50104-603-52630, sklic
na št. 1010. Dvig dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, Ljubljana,
kont. oseba Močivnik-Štern Gabrijela od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure do
15. 5. 1998.
Ogled prostorov bo mogoč od 4. 5.
1998 do 15. 5. 1998 v času od 8. do 9. ure
s predhodno najavo pri ravnateljici vrtca Mojci Suhar, tel. 576-780, sedež Ljubljana, Levičnikova 11.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 6. 1998.
Vrtec Mojca,
Ljubljana
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1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Vzdrževalna dela na rezervoarju
R-14 v skladišču naftnih derivatov Instalacija Sermin pri Kopru.
– demontaža plavajoče kvinske strehe s
pripadajočimi instalacijami in opremo,
– dobava materiala in vgradnja notranje
podnice,
– dobava in montaža fiksne aluminijaste
strehe,
– dobava in montaža aluminijastega plavajočega pokrova (membrane),
– dobava in montaža materiala in opreme za vgradnjo potrebnih instalacij in krmiljenja.
3. Orientacijska vrednost naročila je 70
mio SIT.
4. Rok pričetka del je prva polovica julija
1998 in rok dokončanja del konec avgusta
1998.
5. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII do vključno 4. 5. 1998 do
14. ure.
6. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 35.000 SIT na žiro računa Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.
7. Na morebitna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo bo
naročnik odgovoril 7. 5. 1998 ob 11. uri,
ko bo organiziran ogled objekta (R-14) za
katerega so razpisana vzdrževalna dela.
8. Pisne ponudbe z vidno oznako na
prednji strani ovojnice “Ponudba R-14 – Ne
odpiraj” in točnim naslovom ponudnika na
zadnji strani ovojnice, morajo ponudniki oddati s priporočeno pošiljko na naslov Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Veljaven je poštni žig do vključno 24. 5. 1998 do 24. ure.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki so dvignili ponudbeno dokumentacijo.
Ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene bodo izločene pred odpiranjem in vrnjene pošiljatelju.
Prav tako bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba oddana po roku določenem v
tej točki.
9. Odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998 ob
9. uri v prostorih restavracije Poslovnega
centra Ljubljana, Dunajska 106/I.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, rok, cena, garancija
in posebne ugodnosti.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno
8. 6. 1998.
12. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-1946
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 0048/1-308/25-1-98
Ob-1947
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont. oseba Sonja Šimenc, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/172-4324.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ:
– UNZ Kranj,
– UNZ Krško,
– UNZ Novo mesto.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek
30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
do 10%.
Merila: cena, rok izvedbe, finančno stanje ponudnika, kadri, reference strokovnih
kadrov.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
javni razpis za izvedbo obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev MNZ, št.
308/25-98.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju, morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje do 30. 5. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve,
kont. oseba Sonja Šimenc, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 061/172-4324.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 6. 5.
1998 od 9. do 11. ure. Razpisna dokumentacija ni na razpolago za dneve, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka:
50100-637-55284,
sklicna
št.
308-25-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 9. 1998.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 40310/0021/98 0700 10
Ob-1948
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Adela Erker, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-315, faks 062/2201-293.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: investicijsko vzdrževalna dela na področju šolstva in predšolske vzgoje:
2.1. Vrtec Borisa Pečeta: zamenajva radiatorjev v paviljonskem delu.
2.2. Vrtec Tezno: ureditev plinske kotlarne.
2.3. OŠ Borcev za severno mejo: zamenjava avtomatike v kotlarni.
2.4. OŠ Draga Kobala: zamenjava avtomatike v kotlarni.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,830.000 SIT;
3.1. Vrtec Borisa Pečeta: 2,630.000 SIT.
3.2. Vrtec Tezno: 7,200.000 SIT.
3.3. OŠ Borcev za severno mejo:
2,900.000 SIT.
3.4. OŠ Draga Kobala: 1,100.000 SIT
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 6. 1998 in zaključek 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, prevzemnica Adela Erker, Ul. heroja
Staneta
1,
2000
Maribor,
tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, soba
št. 343.
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. 5. 1998
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Adela Erker, Ul.
heroja
Staneta
1,
Maribor,
tel.
062/2201-315, faks 062/2201-293, kletna sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 9. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,

kont. oseba Adela Erker, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, tel. 062/2201-315, faks
062/2201-293, soba št. 343.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 6. 1998.
Št. 40310/0050/96 0700 10
Ob-1949
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-314, soba št. 340.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za ureditev pritličja
in kleti objekta Mariborske knjižnice na
Zagrebški 20, v Mariboru.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,300.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 koledarskih dni, začetek
20. 6. 1998 in zaključek 5. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
11.30 na naslov: Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, prevzemnik Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.
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 25. 5. 1998
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-314, faks 062/2201-293, kletna sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 5. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
kont. oseba Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-314, faks
062/2201-293, soba št. 340.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 6. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 9/98
Ob-1950
Na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja Mestna občina Mariboru,
Mestna uprava, Zavod za šport Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 8, Maribor
javni razpis
za izdelavo ponudbe za izvedbo
gradbenih del pri ureditvi malega
stadiona v Ljudskem vrtu Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih
del pri gradnji tribun malega stadiona,
vključno s povezavo z nogometnim stadionom v Ljudskem vrtu Maribor.
Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost: 35,000.000
SIT.
4. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem izražajo
svoj pristanek, da bodo v primeru, če so kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
razpisanih del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “ključ v roke“.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa
dalje do vključno petega delovnega dne po
objavi, vsak delovnik med 8. in 12. uro, na
sedežu Mariborskega športnega društva Branik, Mladinska ul. 29, Maribor.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri tehničnem
predstavniku in nadzorniku naročnika (Zmago Kajba, mobitel 0609/647-315).
7. Predviden rok pričetka del: maj 1998,
zaključek del: julij 1998.
8. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– roki,
– upoštevanje plačilnih pogojev,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
9. Opcije ponudb ne morejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
10. Ponudbe za razpisna dela je potrebno oddati z oznako “Ponudba – Ne odpiraj“
in “Mali stadion“ do 15. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna

Št.

uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8,
Maribor.
11. Javno odpiranje ponudb bo naslednjega dne 18. 5. 1998, ob 9. uri, v prostorih
Zavoda za šport, v sejni sobi, Ul. Vita Kraigherja 8. O morebitnih spremembah bodo
ponudniki pravočasno obveščeni.
12. Naročnik ni dolžan smatrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb, oziroma lahko zahteva dodatne
podatke.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja likvidnostnih sredstev sklene
pogodbo z izbranim izvajalcem v višini razpoložljivih sredstev.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport
Ob-1951
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kont. oseba
Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec,
tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta Glavni trg 51,
Slovenj Gradec.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
95,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek junij
1998 in zaključek april 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, prevzemnik vložišče, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114,
faks 0602/43-261.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Slovenj
Gradec, odpiranje vodi Aleksandra Stermec
Perovec, dipl. jur., Šolska 5, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261,
sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 10. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
kont. oseba Tanja Meh, Šolska 5, Slovenj
Gradec,
tel.
0602/41-114,
faks
0602/43-261, vložišče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 2.000 SIT (brez projektov)
oziroma za 15.000 SIT s projekti. Projekte je
možno dobiti po predhodnem naročilu v roku 3 dni.
Način plačila: virman, na račun št.
51840-630-25638.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Slovenj Gradec, kont.
oseba Branko Malek, Šolska 5, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks 0602/43-261.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1952
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont.
oseba Alojz Saviozzi, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/1783-285, faks 061/13-26-094.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: koordinacija programov obnovljenih virov energije, ocena doseženih rezultatov, identifikacija ovir,
analiza dosedanjih načinov spodbujanja,
lansiranje novih programov, strokovna
podpora pri javnih razpisih in promocija
projektov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 mesecev, začetek maj
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
15. ure, na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, prevzemnik vložišče, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/1783-311, faks
061/13-26-094, vložišče.
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 19. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, odpiranje vodi Alojz Saviozzi, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/1783-285, faks 061/13-26-094, mala sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 8. 6. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, kont. oseba receptor, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/1783-311, faks
061/13-26-094, recepcija.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 5. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Alojz Saviozzi, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel.
061/1783-285,
faks
061/13-26-094.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 50/98
Ob-1953
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 naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Peter Bergman, dipl. inž., Verovškova 62, Verovškova 70, p.p. 2374,
Ljubljana, tel. 061/188-95-01, faks
061/188-95-09, soba št. I – 35.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnovitev prostora
in opreme dispečerskega centra na lokaciji TOŠ.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 36,000.000 SIT,
začetek 25. 4. 1998 in zaključek 18. 5.
1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek je predviden 15. 6. 1998 in konec 15. 9.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. maja 1998 do
9. ure, na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., prevzemnica Biserka Kozmik oziroma namestnica prevzemnice Mojca
Jerončič, Verovškova 62, 1001 Ljubljana,
tel. 061/188-95-01, faks 061/188-95-09,
soba št. I – 35.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za obnovitev
prostora in opreme dispečerskega centra na
lokaciji TOŠ – Ne odpiraj” in številko
“SDO-4/98“ ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov ponudnika
– pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetija Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Bojan
Zajšek, dipl. inž., Verovškova 62, Ljubljana,
tel. 061/188-95-29, faks 061/188-95-09,
I – sejna soba.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 28. maja 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Biserka Kozmik,
Verovškova
62,
Ljubljana,
tel.
061/188-95-01, faks 061/188-95-09, soba št. I – 35.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. maja 1998, v času med 8. in 10. uro,
za 15.000 SIT.
Način plačila: na blagajni naročnika Verovškova 70, na žiro račun številka:
50104-601-15437, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Peter Bergman, dipl. inž.,
Verovškova
62,
Ljubljana,
tel.
061/188-96-49,
188-95-01,
faks
061/188-95-09, soba št. I – 35.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. julija 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. junij 1998.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Št. 162/98
Ob-1954
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Novo mesto,
kont. oseba Janez Bauer, Mej vrti 5, Novo
mesto, tel. 068/321-424, 324-253, faks
068/21-225, e-mail janez.bauer@zzvnm.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– računalniška in komunikacijska
strojna oprema,
– računalniška in komunikacijska programska oprema.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 1. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, prevzemnica tajnica zavoda, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-424, faks 068/21-225, tajništvo.
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 19. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, odpiranje vodi Janez
Bauer, Mej vrti 5, Novo mesto, tel.
068/321-424, faks 068/21-225, depandansa ZEV.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 29. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kont. oseba tajnica zavoda, Mej
vrti 5, Novo mesto, tel. 068/321-424, faks
068/21-225, tajništvo.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: pred prevzemom razpisane
dokumentacije na ŽR ali blagajni zavoda na
račun številka: 52100-603-30388.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 6. 1998.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-1955
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: izvedba talnih oznak
na lokalnih cestah in mestnih ulicah v
Občini LItiji.
Tehnični pogoji – zahteve: izdelava talnih
oznak v izmeri 2.500 m2 in črt v izmeri 2.500
m iz kvalitetnega materiala v predpisani debelini nanosa. V ponudbi naj bo javno razvidno izpolnjevanje tehničnih pogojev – zahtev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
2,000.000 SIT.
4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno
60 dni od izstavitve fakture (avansiranega
plačila ni).
5. Rok izdelave: 30 dni od sklenitve pogodbe.
Ponudba mora vsebovati: firmo, oziroma
ime ponudnika, dokazilo o registraciji in odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena storitve s prometnim davkom,
– fiksnost cene storitve,
– kakovost storitve,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popust,
– rok izvedbe storitve,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Oddaja ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
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osebno predložene v tajništvu naročnika najkasneje do 11. 5. 1998 do 12. ure, na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
talne oznake”. Na kuverti mora biti tudi točen
naslov ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1998 ob 8. uri, na sedežu naročnika, Ponoviška cesta 15, v Litiji. Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Obveznosti naročnika: 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 najugodnejša. Naročnik tudine odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
10. Odločitev naročnika: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v 10 dneh
po odpiranju ponudb.
11. Dodatne informacije za izdelavo ponudb lahko zainteresirani dobijo osebno pri
Janezu Bašu na sedežu naročnika ali po tel.
061/884-005, vključno do 11. 5. 1998
med 7. in 9. uro.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o.
Ob-1956
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96 in 78/97), prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in uredbe o začasnem financiranju
potreb iz proračuna Republike Slovenije v
preteklem polletju leta 1998 (Ur. l. RS, št.
87/97), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
na področju energetike koordinacija
programov pospeševanja obnovljivih
virov energije
1. Predmet razpisa je oddaja del za izvajanje storitev “Koordinacija programov pospeševanja obnovljivih virov energije”, za obdobje
proračuna za leto 1998, v skladu z razpisno
dokumentacijo. Program del obsega oceno
doseženih rezultatov in identifikacija ovir za
razvoj obnovljivih virov energije, analizo dosedanjih pobud in načinov spodbujanja, pripravo sistemskih pristopov za spodbujanje izrabe
izkoristljivih potencialov, lansiranje novih programov in projektov, strokovna podpora pri
izvedbi javnih razpisov, spremljanje izvajanja
projektov, sodelovanje z mednarodnimi institucijami pri izvajanju skupnih iniciativ in projektov ter promocija obnovljivih virov energije v
strokovni in široki javnosti.
2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisanih del je
10,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahkokandidirajo pravne osebe, ki so registrirane
po zakonu o gospodarskih družbah.
Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb so:

Št.

– nivo in kvaliteta predloženega programa del,
– preglednost ciljev in predlaganih ukrepov,
– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference vodje naloge in predlaganih
ekspertov na področju razpisanega programa,
– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,
– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in
ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem
jeziku, predložena na predpisanem obrazcu
in mora za formalno popolnost vsebovati:
1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2
ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem
izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno
oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in navedbo
javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
so zaprti tako, kot so bili predani. Na hbrtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Neveljavnih (nepravočasno predloženih ali
nepravilno označenih) in nepopolnih ponudb
komisija ne bo obravnavala.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Alojz Saviozzi vsak delovni dan od 9. do 12. ure, tel.
061/178-32-85.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 8/0-1485/4-98
Ob-1957
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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., Poslovna enota Tr-
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bovlje, kont. oseba Gvido Lovše, inž. el., Trg
revolucije 27a, tel. 0601/21-245, faks
0601/26-900, soba št. 302.
2. Predmet javnega naročila: gradbeno-montažna dela na krajevnem in razvodnem kabelskem omrežju KKO/RNO
Steklarna Hrastnik.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek v juniju 1998, zaključek v avgustu 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. maja 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Poslovna enota Trbovlje, Trg revolucije 27a,
1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. maja
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje, Trg revolucije 27a.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 25. maja 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije vsak
dan od 8. do 9. ure, je: Telekom Slovenije,
d.d., PE Trbovlje, kont. oseba Gvido Lovše,
Trg
revolucije
27a,
Trbovlje,
tel.
0601/21-245, faks 0601/26-900, soba
302.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. maja 1998.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. junija 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
Poslovna enota Celje
Št. 02-16/243/98
Ob-1958
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za organizacijo
zdravstvenih letovanj
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), tel. 17-21-200, faks
17-21-424.
2. Predmet javnega razpisa: organizacija zdravstvenih letovanj.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
282,239.384 SIT.
4. Rok: takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
9. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno za-
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varovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS, v katerem je objavljen razpis in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Miklošičeva 24,
Ljubljana v računalniški učilnici v kleti – št.
sobe 008.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 16. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago ves čas razpisa (stroški razpisne dokumentacije znašajo 2.000 SIT). Zainteresirani ponudniki pošljejo zahtevek za razpisno
dokumentacijo na faks 061/17-21-424 skupaj z dokazilom o plačilu razpisane dokumentacije
na
žiro
račun
št.
50101-603-47826.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne – so
na voljo na naslovu Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (Karmen Grom) oziroma po faksu
061/17-21-424.
Št. 02-16/243/98
Ob-1959
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za organizacijo
obnovitvene rehabilitacije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), tel. 17-21-200, faks
17-21-424.
2. Predmet javnega razpisa: organizacija obnovitvene rehabilitacije.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
292,378.782 SIT.
4. Rok: takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do 9. ure,
na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS, v katerem je objavljen razpis in z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Miklošičeva 24,
Ljubljana v računalniški učilnici v kleti – št.
sobe 008.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 16. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago ves čas razpisa (stroški razpisne do-
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kumentacije znašajo 2.000 SIT). Zainteresirani ponudniki pošljejo zahtevek za razpisno
dokumentacijo na faks 061/17-21-424 skupaj z dokazilom o plačilu razpisane dokumentacije
na
žiro
račun
št.
50101-603-47826.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne – so
na voljo na naslovu Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (Maja Writzl) oziroma po faksu
061/17-21-424.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-1960
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN – Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo tribune na stadionu Stanko
Mlakar
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
tribune na stadionu Stanko Malar:
– častna tribuna,
– medetaža,
– zunanje stopnice in podest,
– pritličje,
– ureditev vhoda,
– elektroinstalacije,
– strojne instalacije.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 10. avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2, BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe,
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal garancijo banke v znesku 15% vrednosti pogodbeno oddatnih del,
– garancijske pogoje, roke ter spisek servisov v Republiki Sloveniji za vgrajeno
opremo.
Rok za predložitev ponudb: štirinajst dni
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj, ponudba za sanacijo tribune na stadionu Stanko Mlakar“.
7. Javno odpiranje ponudb: štirinajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS ali prvi dan po
tem datumu, če pade na nedeljo ali praznik,
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
soba št. 9.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 10 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po objavi vsak dan

od 10. do 12. ure, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, soba št. 162. Druge informacije lahko dobijo dnevno po objavi
na tel. 064/225-518, pri Alešu Šeligu. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvigajo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 12.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na proračun Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113.
Ob-1961
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN – Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
nabavo in izdelavo tlaka v telovadnici
OŠ Simon Jenko
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet javnega naročila: nabava in
izdelava tlaka v telovadnici OŠ Simon
Jenko.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 20. avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna
sposobnost
ponudnika
(BON 1, BON 2, BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe,
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal garancijo banke v znesku 15% vrednosti pogodbeno oddatnih del,
– roke ter spisek servisov v Republiki Sloveniji za vgrajeno opremo.
Rok za predložitev ponudb: štirinajst dni
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, do 10. ure, na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj, ponudba za nabavo in izdelavo tlaka v telovadnici OŠ Simon
Jenko“.
7. Javno odpiranje ponudb: štirinajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS ali prvi dan po
tem datumu, če pade na nedeljo ali praznik,
ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
soba št. 9.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po objavi vsak dan
od 10. do 12. ure, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, soba št. 162. Druge informacije lahko dobijo dnevno po objavi
na tel. 064/373-135 pri Borisu Gabriču.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvigajo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na proračun Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113.
Mestna občina Kranj
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Ob-1962
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Pesnica, Občinski urad, kont. oseba
Simona Brumec, Pesnica pri Mariboru 39a,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-111,
faks 062/653-079, soba št. M11.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija šolske kuhinje v osnovni šoli v Pesnici pri
Mariboru.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 6.
1998 in zaključek 20. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Pesnica, Občinski urad,
prevzemnik tajništvo, Pesnica pri Mariboru
39a, Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-111,
faks 062/653-079, soba št. 108.
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 15. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Pesnica, Občinski urad, odpiranje vodi komisija, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, sejna
soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 22. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinski urad,
kont. oseba Simona Brumec, dipl. ek., Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks 062/653-079,
soba št. M11.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998, za 3.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali položnico,
na račun številka: 51800-630-25531, z oznako “rekonstrukcija šolske kuhinje“.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Pesnica, Občinski urad, kont.
oseba Simona Brumec, dipl. ek., Pesnica pri
Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba št.
M11.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Občina Pesnica
Pesnica pri Mariboru

Št.

Ob-1963
Na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovo kuhinje in dozidavo jedilnice
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, tel.
17-58-100, faks 13-72-070.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška in instalacijska dela, tehnološka
in tipska oprema za obnovo kuhinje in
dozidavo jedilnice na sedežu naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja storitev: začetek del 17. 6.
1997 in zaključek 10. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. maja 1998
do 12. ure, na naslov: IN.CO Invest, d.o.o.,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
Ljubljana, Tbilisijska 85.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, navedbo predmeta naročila “adaptacija kuhinje in dograditev jedilnice Inštituta
za rehabilitacijo“ naslovom IN.CO Invest,
d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, na hrbtni
strani pa mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. maja
1998 ob 12. uri, na naslovu: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, odpiranje bo vodil Bojan
Mohorčič.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do vključno 8. junija 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: IN.CO Invest, d.o.o., kont.
oseba Marko Ahlin, Ljubljana, Tbilisijska 85,
tel. 12-34-347.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 14. maja 1998, vsak delovni
dan od 13. do 14. ure, za 15.000 SIT.
Način plačila: gotovinski na blagajni
IN.CO Invest, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 85.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: IN.CO Invest, d.o.o., podjetje za pripravo in izvedbo investicij, kont. oseba Marko
Ahlin, Ljubljana, Tbilisijska 85, tel.
12-34-347, samo pisno do vključno
14. maja 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 19. junij 1998.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ljubljana
Ob-1964
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 RS za blagovne rezerve, kont.
oseba Vanda Škerjanc, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
061/16-83-555,
faks
061/16-83-167.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
– protikorozijska zaščita 9 kom silosnih celic, pohodnih mostov, transportnih naprav,
– rekonstrukcija elektroinstalacij.
3. Orientacijska vrednost naročila:
79,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: prva
polovica julija, zaključek prva polovica septembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod RS za blagovne
rezerve, prevzemnik tajništvo, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 061/16-83-555,
faks 061/16-83-167, soba št. 1.
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 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/I, Ljubljana, tel.
061/16-83-555, faks 061/16-83-167.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 061/16-83-555, faks
061/16-83-167, soba št. 1.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998, za 20.000 SIT.
Način plačila: virmansko nakazilo, na račun številka: 50101-603-402300.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Zavod RS za blagovne rezerve, kont.
oseba Vanda Škerjanc, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 061/16-83-555, faks
061/16-83-167, soba št. 9.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 6. 1998.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 512/1708-130
Ob-1979
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba Štandeker Igor, tel. 062/30-050, faks
062/30-05-685.
2. Predmet javnega naročila: blago in
dela.
Navedba vsebine: antikorozijska zaščita obratovalne zapornice 4. pretočnega
polja HE Mariborski otok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del oziroma začetka in
dokončanja del: pričetka predvidoma 15. 6.
1998 in končanja v 5 mesecih.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako “Ne odpiraj“, z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
Rok za dostavo ponudb je 25. 5. 1998
do 12. ure, na naslov: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 26. 5. 1998 ob 12. uri, v prostorih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.
Javno odpiranje ponudb bo vodil predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, tel.
062/30-050, med 8. in 12. uro.
Vrednost razpisne dokumentacije znaša
30.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na žiro račun
št. 51800-601-28970.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o vplačilu.
10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobijo na tel. 062/30-050,
med 7. in 14. uro, pri Štandeker Igorju.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Št. 512/1708-130
Ob-1980
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 naročnika: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ul. 170, Maribor, kont. oseba Štandeker Igor, tel. 062/30-050, faks
062/30-05-685.
2. Predmet javnega naročila: blago in
dela.
Navedba vsebine: obnova obratovalne
zapornice 4. pretočnega polja HE Mariborski otok.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del oziroma začetka in
dokončanja del: pričetka predvidoma 15. 6.
1998 in končanja v 5 mesecih.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Predložitev ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako “Ne odpiraj“, z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
Rok za dostavo ponudb je 25. 5. 1998
do 12. ure, na naslov: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 26. 5. 1998 ob 10. uri, v prostorih Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna
170, Maribor.
Javno odpiranje ponudb bo vodil predsednik komisije za odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 22 dni po odpiranju
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, tel.
062/30-050, med 8. in 12. uro.
Vrednost razpisne dokumentacije znaša
30.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na žiro račun
št. 51800-601-28970.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o vplačilu.
10. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobijo na tel. 062/30-050,
med 7. in 14. uro, pri Štandeker Igorju.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 404-08-1/98
Ob-1981
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad
24-26,
Ljubljana,
tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje objektov, opreme in oseb MORS:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– nezgodno zavarovanje oseb.
Podrobnejša specifikacija je razvidna v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
150,000.000 SIT, april 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek junij
1998 in zaključek junij 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference v skladu z uredbo o višini
zaščite domačih ponudnikov.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
zavarovanje objektov, opreme in oseb,
MORS BO 28/97”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, odpiranje vodi Silvester Raztresen,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-23-22, faks 061/131-92-82, soba št. 150.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
kont. oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-25-86,
faks 061/131-92-82, soba št. 365, med
11. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman (z navedbo polnega naslova ponudnika in št. javnega razpisa), na račun številka: 50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Uprava za logistiko, kont. oseba Marko
Škerbina, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 171-21-53, faks 061/131-03-37.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Št. 404-08-1/98
Ob-1982
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
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ploščad
24-26,
Ljubljana,
tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje prevoznih sredstev MORS:
– zavarovanje cestnih motornih vozil,
– zavarovanje zračnih plovil,
– zavarovanje vodnih plovil.
Podrobnejša specifikacija je razvidna v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
150,000.000 SIT, april 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek junij
1998 in zaključek junij 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference v skladu z uredbo o višini
zaščite domačih ponudnikov.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
zavarovanje prevoznih sredstev, MORS BO
56/97”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, odpiranje vodi Silvester Raztresen,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-23-22, faks 061/131-92-82, soba št. 150.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
kont. oseba Boštjan Purkat, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-25-86,
faks 061/131-92-82, soba št. 365, med
11. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman (z navedbo polnega naslova ponudnika in št. javnega razpisa), na račun številka: 50100-637-55216.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Uprava za logistiko, kont. oseba Marko
Škerbina, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 171-21-53, faks 061/131-03-37.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Ministrstvo za obrambo
Ljubljana
Ob-1983
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izbiro izvajalca izgradnje kanalizacije
Zasip – glavni kanal
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kont. oseba Stanko Černe, Cesta svobode
13, Bled, tel. 064/748-01-21. Dodatna pojasnila v zvezi s pojasnili glede razpisne dokumentacije in izdelave ponudb pa se dobijo na Komunali Radovljica, Ljubljanska 27,
Radovljica pri Žnidar Bogdanu.
2. Predmet javnega razpisa
Razpis zajema izgradnjo ca. 600 m vodotesne primarne kanalizacije profila ∅ 600
mm (preddela, zemeljska dela, kanalizacija,
zaključna oziroma ureditvena dela) kanalizacijskega sistema “P2” v Zasipu pri Bledu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del je predviden 28. 5. 1998, zaključek
del pa 17. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 25. 5. 1998 do 10. ure, v
tajništvo Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled, tel. 064/748-010.
Zapečatene pisemske ovojnice 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 25. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Bled, Cesta
svobode 13, Bled, v mali sejni dvorani.
7. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na naslovu: Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 24. 4. 1998 do 15. 5. 1998 na omenjenem naslovu pri Žnidar Bogdanu, in sicer
vsak delovni dan med 8. in 10. uro proti
plačilu 10.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko na blagajni Komunale Radovljica oziroma negotovinsko na
ŽR št. 51450-601-15720.
8. Obvestila o izbiri ponudnika
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Bled
Ob-1984
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
Banka Slovenije, kont. oseba Danilo Kodrin,
Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, tel.
17-19-506, faks 17-19-730, soba št. 506.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: začetek junij 1998 in
zaključek maj 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb.
Merila: celovitost ponudbe, kakovost,
cena, popust, dostava, dobavni rok, jamstva in ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila “Pisarniški material”, naslov naročnika, na hrbtni strani pa mora biti označen naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana (v avli Banke Slovenije), odpiranje bo vodila Janja Jereb.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 4. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: v vložišču Banke Slovenije,
Slovenska 35, Ljubljana, tel. 17-19-152.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 15. 5. 1998 vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure v
vložišču Banke Slovenije za 6.000 SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
številka: 50100-611-0060015.
9. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 6. 1998.
Banka Slovenije
Ob-1985
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba Marko Peršin, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 13-33-266, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 17-85-211, faks
17-85-668, e-mail marko.persin@guest.arnes.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je nakup računalniške strojne
opreme.
Izbrani bodo dobavitelji računalniške
strojne opreme. Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbere več ponudnikov računalniške
strojne opreme.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
150,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 24. 4. 1998 in zaključek 30. 7. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika so:
– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in
dodatnih tehničnih lastnosti ponujene
opreme),
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali
razpisana dela s področja ponudbe (razpisni
obrazec HW/98 – razpisni obrazec 6),
– rezultati testiranja računalniške strojne
opreme (preverijo se tehnične lastnosti ponujene opreme),
– razmerje cene in kvalitete ponujene računalniške opreme in komercialni pogoji,
– vzdrževanje (pregled sposobnosti dobavitelja na področju vzdrževanja opreme),
– dosedanje izkušnje pri opravljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (HW/98 – razpisni obrazec 5) in
– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbere več ponudnikov računalniške strojne
opreme.
Vrednostna ocena meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu HW-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do ponedeljka 25. 5.
1998 do 9.45, na naslov: Zavod RS za šolstvo, prevzemnik Marjan Malovrh, Poljanska
28, 1000 Ljubljana, tel. 061/13-33-266,
faks 061/310-267, vložišče št. 4, e-mail
marko.persin@guest.arnes.si.
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 v
ponedeljek, 25. 5. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Poljanska 28, Zavod RS za šolstvo,
Ljubljana.
Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Zavod RS za šolstvo, odpiranje vodi Marko
Peršin, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, soba
št. 215.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marjan Malovrh, Poljanska 28, Ljubljana,
tel.
061/13-33-266,
faks
061/310-267, soba št. 4.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.500 SIT do srede, 20. 5. 1998 do
14. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun Zavoda RS za šolstvo, žiro račun št.
50100-603-401756 sklic na št. 00 2070.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko, če ne: na informativnem dnevu v sredo, 6. 5. 1998 ob 10. uri,
na spodaj navedenem naslovu ali na elektronski pošti.
Organizacija: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marko Peršin, Poljanska 28, Ljubljana,
tel.
061/13-33-266,
faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail marko.persin@guest.arnes.si.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 6. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 03167
Ob-1986
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškova trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Kolodvorska–Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
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 26. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sejna soba III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, splošna položnica, barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Št. 03167
Ob-1987
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškova trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kuvertirno-vlagalnega stroja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 6. 1998 in zaključek 19. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
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 15. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sejna soba III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998 za 10.000 SIT.
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Način plačila: virman ali splošna položnica ali barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 6. 1998.
Št. 03167
Ob-1988
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškova trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora pošte Kobilje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
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 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sejna soba III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, splošna položnica, barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

Št.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Št. 03167
Ob-1989
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškova trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja poslovnega prostora Jesenice–Plavž.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998 in zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
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 26. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sejna soba III. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, splošna položnica, barirani ček, na račun številka:
51800-601-180.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 31-V/98
Ob-1990
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Komunalno podjetje, d.d., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, kont. oseba Marijan Gregorinčič,
tel.
062/787-511,
faks
062/771-360, vodja vodooskrbe.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine
Naziv naloge:
a) dobava vodovodnega materiala – orientacijska vrednost znaša
40,000.000 SIT,
b) dobava toplovodnega materiala – orientacijska vrednost znaša
24,000.000 SIT,
c) dobava elektro materiala – orientacijska vrednost znaša 10,000.000 SIT,
d) dobava kurilnega olja – orientacijska vrednost znaša 12,000.000 SIT,
e) dobava hortikulturnega materiala
– orientacijska vrednost znaša 5,000.000
SIT.
3. Orientacijska vrednost celotnega naročila: 91,000.000 SIT.
Kraj izpolnitve: Ptuj.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjše-večje odstopanje glede
na pridobljena dela.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 4. 6.
1998, zaključek 4. 6. 1999 v skladu z naročilom naročnika.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane, bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunalno podjetje,
d.d., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, prevzemnica Petek Angela, tel. 062/787-511, faks
062/771-360, sprejemna pisarna.
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 21. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje, d.d., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, odpiranje vodi Marijan Gregorinčič, tel.
062/787-511, faks 062/771-360, na sedežu podjetja.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 4. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje, d.d.,
Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, kont. oseba
Marijan Gregorinčič, tel. 062/787-511,
faks 062/771-360.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, v tajništvu podjetja, Žnidaričevo na-
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brežje 3, Ptuj, na podlagi dokazila o vplačilu
8.000 SIT nepovratnih sredstev.
Način plačila: na blagajni podjetja ali na
žiro račun naročnika št. 52400-601-12440,
pri APP Ptuj.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Komunalno podjetje, d.d., Ptuj
Št. 2-5/7840/1-1998
Ob-1991
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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., Poslovna enota Celje, kont. oseba Srečko Umek, dipl.
inž. el., Lava 1, Celje, tel. 063/421-284,
faks 063/421-309, soba št. 205, e-mail:
srecko.umek@telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nabava in montaža
multipleksne opreme za priključevanje
ISDN in digitalnih podatkovnih povezav
na območju PE Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
135,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31. 8.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna
enota Celje, prevzemnica Hermina Palčnik,
Lava 1, 3000 Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309, soba št. 209.
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 29. 5. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., Poslovna enota Celje, odpiranje vodi
Jožica Guzej, dipl. ek., Lava 1, Celje, tel.
063/421-284, faks 063/421-309, soba
št. 221.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
Poslovna enota Celje, kont. oseba Srečko
Umek, dipl. inž. el., Lava 1, Celje, tel.
063/421-284, faks 063/421-309, soba
št. 205, e-mail: srecko.umek@telekom.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do 29. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 6. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Celje
Ob-1992
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, kont.
oseba Silvo Perko, ek., Potrčeva 19 A, Ptuj,
tel. 062/771-251, faks 062/779-069.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava potrošnega
zdravstvenega materiala:
1. zdravila,
2. sanitetni
in
drugi
potrošni
zdravstveni material,
3. laboratorijski material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
66,600.000 SIT:
ad 1) 18,000.000 SIT,
ad 2) 37,800.000 SIT,
ad 3) 10,800.000 SIT.
Ponudbe: ponudnik lahko predloži ponudbo za eno ali več razpisanih blagovnih
podskupin.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 30. 6. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj, prevzemnici Vlasta Mršek, Sonja
Drobnak, Potrčeva 19 A, Ptuj, tel.
062/771-251, tajništvo.
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 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, odpiranje vodi Cvetka Merc,
dipl. prav., Potrčeva 19 A, Ptuj, tel.
062/771-251, soba direktorja.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
kont. osebi Vlasta Mršek, Sonja Drobnak,
Potrčeva 19 A, Ptuj, tel. 062/771-251, faks
062/779-069, tajništvo.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998, za 6.000 SIT po predhodni enodnevni najavi.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52400-603-31322.
10. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 614-2/96-98
Ob-1993
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška, instalacijska in restavratorska dela na objektu Leninova 2, Piran, v namene preureditve v Pečaričevo galerijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je september 1998 oziroma po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Rok za dokončanje del je leto 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– način usklajevanja izhodiščnih cen.
Merila so razvrščena glede na pomembnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni pogoj za najugodnejšo ponudbo.
6. Rok in način predložitve ponudbe: ponudbe je potrebno oddati na naslov Občina
Piran, Tartinijev trg 2, Piran, v zapečatenem
ovitku. Na ovitku mora biti naslov naročnika:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba – galerija“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – v tajništvo Urada za občinsko premoženje in gospodarske javne službe, do vključno 25. 5.
1998 do 12. ure.
Po pošti oddane ponudbe morajo na naslov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, prispeti najkasneje do 25. 5. 1998
do 12. ure.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
naročnika dne 26. 5. 1998 ob 9. uri, v prostorih male sejne dvorane Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran (I. nadstropje levo).
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najpozneje do 15. 7. 1998.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, tajništvo
Urada za premoženje in gospodarske javne
službe, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do zaključka razpisa na podlagi potrjenega
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potrdila o plačilu 10.000 SIT (vključno s
prometnim davkom).
Način plačila: virman, na račun številka:
51410-637-20808.
10. Naročnik bo prvi teden po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS omogočil
ogled projektne dokumentacije vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Telefonskih informacij naročnik ne bo
posredoval.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis brez omejitev.
12. Ponudba mora veljati najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Naročnik si pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti vsako ponudbo, razveljaviti ponudbeni postopek in zavrniti vse ponudbe,
kadarkoli pred sprejemom sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ne da bi pred
tem prevzel kakršnokoli odgovornost nasproti prizadetemu ponudniku ali ponudnikom in ne da bi bil dolžan informirati prizadetega ponudnika ali ponudnike o razlogih
za svoje dejanje.
Občina Piran
Št. 710/98
Ob-1994
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: RZZ, kont. oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel. 125-14-41, faks
125-98-23.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. adaptacija poslovnih prostorov
Urada za delo Radovljica,
2. dobava in montaža pisarniške
opreme za OE Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 15. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: RZZ, prevzemnica Milena Kyrinov, Glinška 12, 1000 Ljubljana, tel.
125-98-07, faks 125-98-23, vložišče.
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 14. 5. 1998
ob 12.30, na naslovu: RZZ, odpiranje vodi
Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-14-41.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: RZZ, kont. oseba Milena Kyrinov,
Glinška 12, Ljubljana, tel. 125-98-07, vložišče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 5. 1998 do 15. ure, za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50106-603-44712.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RZZ, kont. oseba Mija Poglajen, Glinška
12, Ljubljana, tel. 125-14-41, faks
125-98-23.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 6. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana
Ob-1996
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel.
061/159-87-57,
faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: dobava materialov
za obnovo talnih označb.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
8.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane
Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 5. 1998, za 7.000 SIT.
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Način plačila: gotovina na blagajni naročnika ali virman na žiro račun št.
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ob-1997
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel.
061/159-87-57,
faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. dobava kombiniranih vozil,
2. dobava osebnih vozil,
3. dobava specialnih vozil,
4. dobava opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
83,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
10.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 5. 1998, za 7.000 SIT.
Način plačila: gotovina na blagajni naročnika ali virman na žiro račun št.
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ob-1998
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., direktor Franjo Bezjak, Grič 54, Ljubljana,
tel.
061/159-87-57,
faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. dobava mehanizacije,
2. dobava specialne opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
136,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri razpisu: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., prevzemnik
tajništvo, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49,
soba št. 308.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/159-87-57, faks 061/159-01-49, soba št. 14a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/159-87-57,
faks 061/159-01-49, soba št. 303.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 5. 1998, za 7.000 SIT.
Način plačila: gotovina na blagajni naročnika ali virman na žiro račun št.
50105-601-21275.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Št. 347-25/98-21303
Ob-1999
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice,
objavlja na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo modernizacije občinskih cest v
Občini Jesenice v letu 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, kont. oseba Stanka
Trifoni, Cesta m. Tita 78, Jesenice, tel.
064/832-661, faks 064/864-573.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija občinskih cest v Občini Jesenice v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok:
rok začetka: 15. 6. 1998,
rok dokončanja del: 1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za podobna dela,
– ponudbena cena s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 18. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice, soba št. 31.
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, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek,
18. 5. 1998 ob 12.30, na naslovu: Občina
Jesenice, Titova 78, Jesenice, v konferenčni sobi v I. nadstropju.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 5. 1998.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini
Jesenice, komunalna direkcija, Titova 78,
Jesenice, soba št. 35, I. nadstropje, pri
Stanki Trifoni, tel. 064/832-661, faks
064/864-573.
Razpisna dokumentacija je na voljo ponudnikom v času razpisa, in sicer proti izkazu, podpisu ter plačilu 3.000 SIT na ŽR
proračuna
Občine
Jesenice,
št.
51530-630-50155, sklicevanje na št.
4791069, s pripisom “stroški razpisne dokumentacije – modernizacija občinskih
cest“. Kot dokaz o plačilu morajo ponudniki
predložiti fotokopijo virmana.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Ponudba mora veljati 30 dni.
12. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je 24. 5. 1998.
Občina Jesenice
Št. 171938
Ob-2000
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., kont. oseba
Srečko Mašera, dipl. inž., Vrunčeva 2a, Celje,
tel.
063/4201-362,
faks
063/485-023, soba št. 507.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 1. 6 kom srednjenapetostnih zračno izoliranih celic z vakuumski odklopniki napetostnega nivoja Si 24 kV.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, soba št. 408.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., odpiranje vodi Marijan Žumer, dipl.
inž., Vrunčeva 2a, Celje, soba št. 401.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim sklepom do 5. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.,
kont. oseba Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
Celje, tel. 063/4201-473, soba št. 408.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998, za 5.000 SIT, po predhodni enodnevni najavi po tel. 063/4201-473
ali po faksu 063/485-023, z dokazilom o
plačilu stroškov na račun številka
50700-601-10238, s pripisom za razpisno
dokumentacijo, ali na blagajni podjetja s pripisom za razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 6. 1998.
Elektro Celje
Ob-2001
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavčeva 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Živan Savković
ali Žarko Kodermac.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: gradbena in obrtniška dela strojne in elektro instalacije
za plinsko kotlovnico Elektro Primorska,
PE Gorica, Erjavčeva 24.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele ali bodo predložene v tajništvo Elektro Primorske, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, najkasneje do 26. 5. 1998 do 11. ure.
7. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
– Kotlovnica” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1998
ob 12. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje
bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 6. 1998.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica – pri
administratorki tehničnega sektorja – Andreji Smole.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998, za plačilo 5.000 SIT, po
enodnevni predhodni najavi po pošti ali po
faksu 065/23-212.
Način plačila razpisne dokumentacije:
5.000 SIT – gotovinsko na blagajni EP ali
na ŽR št. 52000-601-22566.
11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 10. 7. 1998.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 04-535/98
Ob-2002
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba kap. Davorin Fantulin,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 3, e-mail: davorin.fantulin@ursp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava reševalno
patruljnega čolna.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece ali 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, prevzemnica Ada Milič, Ukmarjev trg 2, Koper, tel.
066/271-216, faks 066/271-447, soba
št. 9, e-mail: ada.milic@ursp.sigov.mail.si.
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 15. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, odpiranje vodi Olga Planinšek, dipl. jur., Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks 066/271-447,
soba št. 5, e-mail: olga.planinsek@ursp.sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, kont. oseba Ada Milič, Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, soba št. 9, e-mail: ada.milic@ursp.sigov.mail.si
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 5. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kont. oseba kap. Davorin Fantulin,
Ukmarjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216,
faks 066/271-447, soba št. 3, e-mail: davorin.fantulin@ursp.sigov.mail.si.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 2.0.-1184/98
Ob-2003
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Zvezdana Dolenec, inž. gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144,
int. 23-26, faks 13-36-037.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija galerije Avče po projektu PGD-PZI št. 191 166/96
na progu Jesenice–Sežana v km 64 –
779 do km 64 + 909.
3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
3 mesece ali 90 dni, začetek julij 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.
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 4. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Janja Virant, gr.
tehn., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, faks 13-36-037, soba št. 211.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 1998, za 50.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: NLB 50100-601-5014744.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Št. 2.0.-1195/98
Ob-2004
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kont. oseba Zvezdana Dolenec, inž. gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144,
int. 23-26, faks 13-36-037, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: tehnična rešitev in
izvedba sanacije AB razpornih nosilcev,
vzdolžnih betonskih sten in izvoznega
portala predora Šmarje na progi Sv. Rok
ob Sotli–Grobelno.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
1 mesec ali 30 dni, začetek avgust 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba št. 205.
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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 2. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Janja Virant, gr.
tehn., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, faks 13-36-037.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 5. 1998, za 20.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: NLB 50100-601-5014744.
Ponudba mora veljati do: 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 6. 1998.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura
Ljubljana
Št. 091-1-15/97
Ob-2005
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo opreme
za predklinično vajalnico
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Odsek za stomatologijo (Katedra za stomatološko protetiko in Katedra za
zobne bolezni), Hrvatski trg 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: simulacijska delovna mesta za izvedbo programa predkliničnega pouka na Stomatološkem odseku Medicinske fakultete v Ljubljani.
Oprema obsega 24 delovnih mest za
simulacijo kliničnega zobozdravniškega dela, ki so obenem tudi laboratorijska zobotehnična delovna mesta.
Strokovna dokumentacija za pripravo priključkov, ki jo pripravi ponudnik, potem ko
si bo ogledal prostor in obstoječe naprave
in napeljave obsega potrebne naprave, napeljave in priključke za odtok in dotok vode,
vakuumski vod na centralni aspirator, dovod komprimiranega zraka, dovod elektrike, dovod elektrike za centralni aspirator in
kompresor, priključek na obstoječo plinsko
napeljavo, oziroma vse potrebno za delovanje ponudene opreme. Ponudnik skupaj z
našimi izdajalci določi najprikladnejši način
povezave med šablonskimi priključki v vajalnici in obstoječimi možnostmi v hiši, vključujoč tudi možnost novega kompresorja in
aspiratorskega agregata. Ponudnik vrši nadzor nad izvedbo montaže naprav, vodov in
priključkov, jih potrdi ko je delo končano in
tudi izvede montažo delovnih mest po sistemu ključ v roke. Pričetek pripravljalnih del
je takoj po poteku zakonskega roka, ko komisija izbere ponudnika. Vsa dela morajo
biti končana in vajalnica usposobljena za
pouk do 10. septembra 1998. Ponudnik
oziroma izbrani ponudnik jamči, da montira-
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na oprema in izvedba ustreza slovenskim
HTZ predpisom.
Ponudba obsega tudi garancije za nakupljene predmete, garancijo kvalitetnega
servisiranja v 24 urah, dosegljivost nadomestnih delov vsaj 15 let in šolanje našega
mehanika.
Vsako simulacijsko delovno mesto naj
ima možnost simulacije kliničnega dela na
fantomski glavi in izvedbo laboratorijskega
dela in naj jo sestavlja naslednja oprema:
– fantomske glave s čeljustmi in kompletom modelov z zobmi. Mehanizem naj
omogoča premike, ki simulirajo gibe in položaje glave med delom. Glava naj ima fiksacijo na delovni mizi, postavljeno tako, da
ne moti laboratorijskega dela oziroma da
je ni potrebno sneti, če želimo delati kot
zobotehnik.
– komplet zobozdravniških vrtečih se inštrumentov na zračni pogon:
– mikromotorski kolenčnik s prenosom
5:1 brez lučke (oranžni oziroma rdeči),
– mikromotorski kolenčnik s prenosom
1:1 (plavi,
– turbinski kolenčnik brez lučke,
– zobotehnični namizni ročnik s kolenskim pogonom na elektriko,
– delovno področje za zobotehnična dela,
– aspirator za laboratorijsko odsesavanje prahu in sistem odstranjevanja prahu,
– gorilnik za plin,
– puhalnik voda, zrak, spray,
– vakumski sesalec za vodo iz fantoma,
– sesalec za “slino” vodo iz fantoma,
– luč za osvetlitev delovnega polja za
delo na fantomu iz laboratorijsko delo,
– dva predala s ključavnico,
– centralni aspirator,
– centralni kompresor.
Za obe napravi ponudnik pripravi lokacijo in tudi načrt napeljav do delovnih mest,
glede na stanje obstoječih aparatur v hiši,
– mizi pridajoči stabilni stol na kolesih, z
lesenim sedalom, z naslovom in možnostjo
regulacije po višini.
Laboratorijski inštrumenti za pripravo sodobnega delovnega modela v fiksni protetiki (lokator modelnih zatičkov, vrtalnik, zatički, žaga brus, sistem za izdelavo deljenega
modela).
Preprosti artikulatorji izbranih vrednosti
– 12 kosov (prednost imajo arkon artikulatorji kot jih imamo na Centrih za klinično
protetiko, to sta Denar Automark in Artex s
priborom za umavčenje modelov).
III. Orientacijska vrednost opreme je 30
do 36 milijonov SIT. Kolikor bi ponudba
presegla orientacijsko vrednost smo pripravljeni odstopiti od posameznih postavk oziroma jih zmanjšati.
IV. Pogoji za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena v SIT vključno s prometnim davkom,
– kvaliteta in reference,
– garancijski roki in servisiranje, nadomestni deli,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (BON-2, BON-3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni),
– rok dobave,
– možnost preizkusa ali ogleda ponujene opreme,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

V. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Rok začne teči
naslednj dan od objave.
Upoštevane bodo originalno zapečatene pisne ponudbe, ki bodo prispele pravočasno, z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani na naš naslov: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Odsek za stomatologijo,
Hrvatski trg 6, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za osnovno nabavo za predklinično vajalnico”.
VI. Javno odpiranje ponudb bo 26. maja
1998 ob 11. uri, na naslovu: Odsek za stomatologijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana. Odpiranje ponudb vodi prof. dr. Ljubo Marion. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 15 dni od javnega odpiranja
ponudb. Izbiro najugodnejšega ponudnika
bo opravila strokovna komisija.
VII. Informacije o razpisni opremi lahko
zainteresirani dobijo na Odseku za stomatologijo (Katedra za stomatološko protetiko,
Katedra za zobne bolezni) pri prof. dr. Ljubu
Marionu.
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Ob-2006
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana in Ministrstvo za promet in zveze, Prešernova 23,
Ljubljana, kont. oseba na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba za investicije, Branka
Abramović-Piasevoli, dipl. inž., Trubarjeva
3/VII, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327).
II. Predmet javnega naročila: oprema za
Srednjo pomorsko šolo in Fakulteto za
pomorstvo in promet.
Blago – dobava opreme:
– 2 šolska čolna – kuterja,
– simulator GMDSS,
– navigacijski simulator,
– računalniška oprema.
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrednost naročila je
47,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek dobave opreme
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano razmerje med ponudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (Zdenka
Vončina – vložišče, tel. 061/178-55-05).
Zapečatene kuverte morajo biti označene z naslednjim napisom “Ponudba – Ne
odpiraj – Javni razpis – Oprema pomorstvo.
VII. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb
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Št.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5,
Ljubljana (sejna soba 95/III).
Odpiranje ponudb vodi predsednik kap.
Marijan Tončič, inž.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
VIII. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa je 15 dni.
IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII, Ljubljana in na Srednji pomorski šoli v tajništvu,
soba št. 44, Pot pomorščakov 4, Portorož.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
8. 5. 1998 do 15. ure.
X. Informacije o opremi se dobijo na informativnem dnevu, ki bo 11. 5. 1998 ob 12. uri
na Srednji pomorski šoli, Pot pomorščakov,
Portorož (tel. 066/747-241) in vse ostale informacije na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII, (tel.
061/13-12-249 ali 13-12-269).

Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba 95/III).
Odpiranje ponudb vodi predsednica
Alenka Knez, dipl. inž.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
VIII. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa je 15 dni.
IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
8. 5. 1998 do 15. ure.
X. Informacije o opremi se dobijo na informativnem dnevu, ki bo 11. 5. 1998 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba 95/III) in vse ostale informacije na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba
za investicije Trubarjeva 3/VII), (tel.
061/13-12-249 ali 13-12-269).
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2007
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-2008
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana kont. oseba na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba
za investicije, Branka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/212-838, faks 061/13-12-327).
II. Predmet javnega naročila: oprema za
izvajanje predmeta mehanike v srednjih
šolah
Blago – dobava opreme za srednje šole, in sicer:
1. statika,
2. trgalni stroj,
3. hidromehanika,
4. merjenje momenta.
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrednost naročila je
30,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek dobave opreme
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano razmerje med ponudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (Zdenka
Vončina – vložišče, tel. 061/178-55-05).
Zapečatene kuverte morajo biti označene z naslednjim napisom “Ponudba – Ne
odpiraj – Javni razpis – Oprema mehanika.
VII. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Tržič, Urad za urejanje prostora,
kont. oseba Ignac Primožič, d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel. 064/561-213, faks
064/561-174.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja mostu čez
Tržiško Bistrico za kinom v Tržiču.
3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. junij 1998 in zaključek 30. september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 14. maja 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Tržič, Urad za urejanje
prostora, prevzemnik tajništvo župana, Trg
svobode
18,
4290
Tržič,
tel.
064/561-213, faks 064/561-174..
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 14. maja
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tržič,
Urad za urejanje prostora, odpiranje vodi
Ignac Primožič, d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel. 064/561-213, faks 064/561-174.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. maja 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Tržič, Urad za urejanje prostora, kont. oseba Ignac Primožič,
d.i.a., Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/561-213, faks 064/561-174.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. maja 1998 za 120.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun Občine
Tržič,
na
račun
številka:
51520-630-5134.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Občina Tržič
Ob-2015
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Laško, kont. oseba Luka Picej,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev večnamenskega igrišča in zunanja ureditev OŠ
Zgornja Rečica.
3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Laško, Mestna
ulica 2, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769.
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 1. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Laško, odpiranje vodi Komisija za javna naročila, Mestna ulica 2, Laško.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
Picej Luka (po prejšnji telefonski najavi),
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 5. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: po položnici ali na blagajni
Občine Laško, na račun številka:
50710-630-10131.
Ponudba mora veljati do: 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Občina Laško
Št. 199
Ob-2016
Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija,
z.o.o., Vojkova 2, Idrija, razpisuje na podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih
zemljišč agromelioracijskega
kompleksa Gorje–Poče–Trebenče, na
površini 130 ha
I. Vrsta del:
1. ruvanje skalnih samic in ravnanje terena,
2. izkop kanalov za odvodnjavanje.
II. Predvidena
vrednost
del
je
10,000.000 SIT.
III. Začetek del septembra 1998, dokončanje november 1998.
IV. Ponudba naj vsebuje:
1. cena za efektivno strojno uro za buldožer, rovokopač in bager,
2. tehnične podatke stroja,
3. plačilni pogoji,
4. veljavnost ponudbe in ostale pogoje.
V. Rok oddaje ponudb: 8 dni po objavi.
VI. Vse potrebne informacije v zvezi z
javnim razpisom posreduje Kmetijska svetovalna služba Idrija, Kosovelova 8,
tel.72-254.
VII. Ponudbo z oznako “Ponudba agromelioracija Gorje–Poče–Trebenče – Ne odpiraj” ter polnim naslovom ponudnika je potrebno v razpisanem roku poslati na naslov:
Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija,
z.o.o.,Vojkova 2, 5280 Idrija.
VIII. O kraju, mestu, datumu in uri odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni po
pošti.
KGZ Idrija
Št. 650-5/98-02
Ob-2018
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Starše objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa v letu 1998
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so organizirane
za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1998 bomo (so)financirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo
značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
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– dnevnik Ringa raja,
– plavalni tečaj (uporaba bazena in strokovni kader);
b) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo
značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.
razred osnovne šole),
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– knjižice Mladi planinec;
c) Interesna športna vzgoja mladine:
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva;
d) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– (so)financiranje programov v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.
Programi morajo vsebovati: naziv izvajalca z navedbo odgovorne osebe, število registriranih članov, vadbeno skupino s poimenskim seznamom vadečih.
2. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– (so)financiranje propagandnih akcij in
prireditev.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
3. Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi oziroma delu v društvu.
4. Investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovorjene investicije v športu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov.
IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
V. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite na naslov Občine Starše 93,
Starše.
VI. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 30 dneh po preteku roka za prijavo programov. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Starše
Ob-2101
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 1. točke 3., 18. in
19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), na podlagi 19. člena odloka o podelitvi koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 15/98) in sklepa župana
Občine Grosuplje o pričetku postopka javnega razpisa za pridobitev koncesionarja za
opravljanje dimnikarske službe v Občini Grosuplje, št. 354-1/97 z dne 24. 3. 1998,
objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za
opravljanje dimnikarske službe v
Občini Grosuplje
1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je pridobitev koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z
namenom varstva zraka v Občini Grosuplje
– dimnikarska služba.
3. Koncesija za opravljanje dimnikarske
službe bo podeljena za celotno območje
Občine Grosuplje.
4. Trajanja koncesije: 5 let od podpisa
koncesijske pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbene cene za storitve po popisu
koncedenta,
– kvaliteta in ustreznost programa izvajanja dimnikarske službe.
6. Rok za dostavo ponudb je 30. 6. 1998
do 8.30, na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti
dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Dimnikarska služba – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene
po preteku razpisanega roka, bo koncedent
zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa oziroma o sklepu koncedenta obveščeni
v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb. V
postopku pred izdajo odločbe o izbiri koncesionarja imajo vsi ponudniki položaj stranke.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure., na Občini Grosuplje, Kolodvorska 2, pri Poloni
Jerlah, tel. 761-211. Za dodatne informacije lahko kandidati pisno zaprosijo Urad za
komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do vključno
23. 6. 1998. Odgovori, pomembni za vse
kandidate, bodo poslani na naslove vseh, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
Občina Grosuplje
Ob-2009
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19A.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: izdelava lokacijske dokumentacije (LD) ter projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) z idejnim (IDP) in izvedbenim pro-
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jektom (PZI) za dve radijsko nadzorno-merilni postaji (RNMP) na lokacijah
Rašica nad Ljubljano in Poljane nad Koprom.
4. Orientacijska vrednost naročila iz
3. točke je 2,500.000 SIT.
5. Takse in plačila soglasij soglasodajalcev v tem niso zajete in niso del ponudbene
cene.
6. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek: prilagojen dinamiki pridobivanja soglasij, vendar najpozneje v enem mesecu po
izpolnjenih predpogojih.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem: ponudbena cena, reference, preglednost (specifikacija) ponudbe in plačilni pogoji.
8. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za izvajanje tovrstnih storitev,
– natančno izdelano ponudbo v okviru
predmeta javnega razpisa,
– ceno celote in ceno posameznih delov ponudbe ter način in rok plačila,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke in bančne garancije
za zavarovanje izpolnitve obveznosti,
– datum, do katerega velja ponudba.
9. Razpisno dokumentacijo in vsa dodatna pojasnila dobijo ponudniki pri Andreju
Leskovarju,
tel.
17-34-960,
faks:
13-28-036.
10. Kompletna ponudba z navedbo “Ne
odpiraj - Ponudba za izbiro projektantske
organizacije“ mora prispeti v zapečatenem
ovoju na naslov Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova
19A do vključno petka, dne 22. maj 1998
ob 10. uri.
11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 22. maja 1998 ob 12. uri v prostorih
Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19A.
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
13. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Ob-2013
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93)
Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje razpisuje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo mrliške vežice s parkiriščem
na Vidmu
1. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri gradnji mrliške
vežice s parkiriščem na Vidmu.

Št.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 30,000.000 SIT.
4. Pričetek del predvidoma v juniju 1998
in dokončanje s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v decembru 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost ponudbe,
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– ponudba na ključ,
– popusti,
– možnost kredita.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Investitor si pridržuje pravico, da kljub
izponjevanju razpisnih pogojev ne sprejme
nobene ponudbe.
6. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od
dneva objeve razpisa v Uradnem listu RS. Če
30. dan pade na dela prost dan, je potrebno
ponudbe dostaviti prvi naslednji delovni dan do
8,30. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, v zapečateni in žigosani kuverti z oznako
“Razpis za gradnjo mrliške vežice na Vidmu”.
7. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.
8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih Občine Dobrepolje Videm 35, Videm-Dobrepolje, z dokazilom o plačilu 12.000 SIT
na ž.r. 50130-630-810288 Naročnik ima
na voljo 4 izvode projektov, katerega izvod
ponudnik prejme pri dvigu razpisne dokumentacije ter ga lahko poseduje maksimalno 5 koledarskih dni, nato mora projekt vrniti naročniku, da bi le-ta projekt lahko oddal drugemu ponudniku.
Občina Dobrepolje
Št. 012-1/98-112
Ob-2014
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kočevje, kont.oseba Vlasta Marušič, Ljubljanska 26, Kočevje, tel.
061/855-468, faks 061/855-531.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja nove osnovne šole Ob Rinži v Mestnem logu v
Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
760,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del avgust-september 1998 in zaključek september 2003.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne
glede na vrsto prenosa predložene najkasneje do 5. 6. 1998 do 11. 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.
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: “izgradnja nove osnovne šole”
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6.
1998 ob 11. uri na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, sejna soba - I. nads. desno; odpiranje ponudb vodi
predsednik komisije, ki jo imenuje naročnik; tel. 061/855-468, faks 061/855-531.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 45 dni po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, kont. oseba Vlasta Marušič, tel.
061/855-468, faks 061/888-531, I. nads.
levo, oddelek za družbene dejavnosti.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 4. 5. do 20. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: plačilo z virmanom na žiro
račun naročnika št. 51300-630-10077 z
navedbo predmeta javnega naročila.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu, kot pod 9. tč.
Možnost ogleda razpisne dokumentacije in razlaga za izdelavo ponudbe na gornjem naslovu po predhodni najavi in dogovoru.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva, ali
odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi
jo ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Gradnja bo potekala fazno. Vsaka fazo
bosta naročnik in izbrani ponudnik določala
sproti med izgradnjo.
Ponudbena cena vključuje tudi izdelavo
projekta izvedenih del.
Ponudniki imajo možnost pregleda projektov in dajanja predlogov, zato dodatnih
del naročnik ne bo priznaval.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Občina Kočevje
Ob-2062A
Na podlagi 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 naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na
avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, pododsek Log–Vrhnika, na odseku 52, 53.
3. Orientacijska vrednost naročila:
118,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 5. 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 označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija vozišča na avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, pododsek Log–Vrhnika, na
odseku 52,53”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 za 3.700 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 naslovu kot pod 8. točko: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Ob-2062B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija vozišča na
avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, odsek 656 in 655, pododsek reka Pivka–
klanec Postojna.
3. Orientacijska vrednost naročila:
59,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del je 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 5. 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 označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija vozišča na avtocesti A10 Ljubljana–Fernetiči, odsek 656 in 655, pododsek reka Pivka–klanec Postojna”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi Strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 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 naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.,
Einspilerjeva
6,
Ljubljana,
tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 008511
Ob-2063
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
nakup računalniške opreme
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup računalniške opreme za potrebe JP Vodovod Kanalizacija v naslednjih količinah:
a) osebni računalniki sestavljeni po
specifikaciji naročnika – 35 kosov,
b) monitorji – 35 kosov,
c) programska oprema – 35 kosov
(Office 97 standard slovenski, OPEN A
MOLP ali primerni programski produkt
in Office 97 standard slovenski nadgradnja, OPEN A MOLP),
d) namestitev programske opreme
(Okna 95 ali Windows NT 4.0, NetWare
NDS klient, Microsoft TCP/IP, namestitev gonilnikov za 3 tiskalnike, MS Office
97, NetScape Collabra 4.03)
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: največ 16 delovnih dni
od podpisa pogodbe s strani naročnika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 5. 1998 do
10. ure na naslov: JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana.
7. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici označene z oznako “Ne odpiraj – ponudba za računalniško opremo, številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in navedbo naziva
in naslova ponudnika.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1998
ob 9. uri na naslovu: JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana, v sejni sobi v
II. nadstropju.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika, najkasneje do 14. 6.
1998.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana, I. nadstropje,
Petrič.
Razpisna dokumentacija je na razpoalgo
od 4. 5. 1998 do 8. 5. 1998, in sicer od
10. do 13. ure.
11. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki na podlagi pismeno zastavljenih vprašanj, ki jih posredujejo po faksu št.
13-31-065 ali elektronski pošti na naslovu
akolenc@vo-ka.si, pod oznako ZJN
12nabs/98 – računalniška oprema do
vključno 7. 5. 1998.
Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: osnovne podatke o izidu javnega razpisa bomo objavili v roku 14 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika v
Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija je na razpoalgo
na istem naslovu proti plačilu materialnih
stroškov (virman) 5.000 SIT na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10.
JP Vodovod Kanalizacija
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Št. 03/5311/98
Ob-2064
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnk: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca brez
omejitev za zamenjavo klimatizacije v vozliščni centrali Grosuplje, Taborska 5, Grosuplje, za potrebe Telekom Sloveije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu 15.000 SIT.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-849-87150.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri Gorazdu Planincu
dipl. inž. 13. 5. 1998 in 14. 5. 1998 med
9. in 12. uro v poslovni stavbi Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
soba 58, tel. št. 061/132-53-89.
4. Orientacijska vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila 9,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe del: 2 meseca od podpisa pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumnetaciji
naročnika in so: ustreznost tehnične rešitve,
cena, kvaliteta opreme, roki za izvedbo, komercialne ugodnosti. Naročnik si pridržuje
pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne šteje za najugodnejšo.
7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež do 1. 6. 1998
do 12. ure.
Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vložišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana, soba 4B-18.
9. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998 v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne
19, s pričetkom ob 9.30.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 2. 7.
1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Ljubljana
Ob-2065
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120;
041/622-769,
faks
068/323-654, soba št. 76.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Brežice smer Črnc.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 6. 1998 in zaključek 31. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
10. ure, na naslov Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnik Hočevar Dragica –tajništvo, Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/321-221, faks 068/322-853, soba št. 90.
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 15. 5. 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, soba št. 76.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Kocjan Jože, Novi trg 7a, Novo mesto, tel. 068/371-501;
0609/651-831, faks 068/323-564, soba
št. 81.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 5. 1998 brezplačno.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto
Ob-1995
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: SNG Maribor, kont. osebi Drago Prosnik, Martin Benko, Slovenska 27, Maribor,
tel. 062/224-421.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: letna pogodba za
redno čiščenje prostorov za publiko in
pisarniških prostorov v skupni izmeri ca.
4.700 m2.
Podrobnejše podatke, navodila in vprašalnike bodo interesenti dobili pri naročniku
z razpisno dokumentacijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. junija 1998 in zaključek 31. maja 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudniki morajo dokazati, da so usposobljeni in registrirani za razpisana dela, da razpolagajo s potrebnim osebjem in delovnimi
sredstvi.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v roku: do dneva in ure javnega
odpiranja ponudb, navedenega v pogl. 7,
na naslov: Slovensko narodno gledališče
Maribor, prevzemnik tajnica upravnika ali priporočena poštna pošiljka, Slovenska 27,
2000 Maribor, tel. 062/224-421, faks
062/221-207, soba št. 227.
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 1. delovni
dan po preteku 15 koledarskih dni po datumu objave v Uradnem listu RS, do 12. ure
na naslovu: SNG Maribor, odpiranje vodi
komisija po odredbi upravnika SNG, Slovenska 27, Maribor, faks 062/221-207,
soba št. 229.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po datumu javnega
razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SNG Maribor, kont. oseba
Drago Prosnik, Slovenska 27, Maribor, tel.
062/224-421, faks 062/221-207, soba
št. 231.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do datuma oddaje ponudb.
Ostala dokumentacija je na vpogled pri
kontaktni osebi.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 90 dni po objavi razpisa.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: junij 1998.
Slovensko narodno gledališče
Maribor
Ob-2098
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Peter Weissensteiner, inž., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221 int. 82-04,
faks 062/315-136, soba št. 10.
2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: dobava in montaža
dveh prelagalnih miz za bolnike v operacijskem bloku; kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: po dogovoru.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik tajništvo Investicijskega biroja, Ljubljanska 5, Maribor, tel.062/303-351, faks
062/315-136, soba št. 7.
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 29. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, mala predvalnica v 16. etaži kirurške stolpnice, odpiranje vodi Zdenko Borovka, jur., Ljubljanska 5, Maribor, tel.
062/317-221 int. 12-58.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo Investicijskega biroja,
Ljubljanska 5, Maribor, tel. 062/303-351,
faks 062/315-136, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 do 12. ure, za 5.000 SIT.
Način plačila: brezgotovinsko na račun
številka: 51800-603-33486.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 6. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 100 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik tajništvo Investicijskega biroja, Ljubljanska 5, Maribor, tel.062/303-351, faks
062/315-136, soba št. 7.
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 29. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, mala predvalnica v 16. etaži kirurške stolpnice, odpiranje vodi Zdenko Borovka, jur., Ljubljanska 5, Maribor, tel.
062/317-221 int. 12-58.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo Investicijskega biroja,
Ljubljanska 5, Maribor, tel. 062/303-351,
faks 062/315-136, soba št. 7.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 do 12. ure, za 5.000 SIT.
Način plačila: brezgotovinsko na račun
številka: 51800-603-33486.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

5. Rok za zbiranje začetnih ponudb s
predlogi
Upoštevane bodo začetne ponudbe, s
predlogi, ki bodo predloženi najkasneje do
26. 5. 1998, do 12. ure, na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik tajništvo
Ivesticijskega biroja, Ljubljanska 5, Maribor,
tel. 062/303-351, faks 062/315-136.
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 začetnih ponudb s predlogi
Javno odpiranje začetnih ponudb s predlogi bo 28. 5. 1998 ob 11. uri, na naslovu:
Splošna bolnišnica Maribor, mala predavalnica v 16. etaži kirurške stolpnice, odpiranje
vodi Zdenko Borovka, jur., Ljubljanska 5, Maribor, tel.062/317-221 int. 12-58.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa za zbiranje
začetnih ponudb s predlogi
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
za zbiranje začetnih ponudb s predlogi najkasneje do 13. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo za začetne ponudbe s predlogi:
Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo Ivesticijskega biroja, Ljubljanska 5, Maribor,
tel.062/303-351, faks 062/315-136.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 5. 1998 do 12. ure za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 51800-603-33486, Splošna bolnišnica Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: dvostopenjski javni razpis.
Začetne ponudbe s predlogi morajo veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave izbire predloga:
27. 7. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-2099
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Dvostopenjski javni razpis

Št. 125/98
Ob-2109
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Peter Weissensteiner, inž., Ljubljanska
5, Maribor, tel. 062/317-221 int. 82-04,
faks 062/315-136, soba št. 10.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava tehnične
dokumentacije, dobava in montaža
opreme za sterilizacijo ca. 1 parni sterilizator 2000 l, 1 parno-formaldehidni
sterilizator 550–600 l, 2 parna sterilizatorja 140–150 l, 2 pripadajoča uparjalnika, 1 priprava za demineralizacijo vode; kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

Ob-2100
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javno objavo
dvostopenjskega javnega razpisa
(51. člen ZJN)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Mitja Ferletič,dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor,
tel. 062/306-960, faks 062/315-136.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Vrsta blaga: centralni strežniki s sistemsko programsko opremo; kraj izpolnitve: Maribor.
3. Orientacijska vrednost končnega naročila: 23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po sklenitvi pogodbe o dobavi in montaži.

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Upravna enota Nova Gorica, kont. oseba Polak Matejka, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica,
tel. 065/29-494, faks 065/28-151, soba št.
15/II.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. pisarniški material – 4,500.000 SIT,
2. računalniški material – 4,500.000
SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: RS, Upravna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica,
tel.
065/29-494,
faks
065/28-151, soba št. 40/II.
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 5. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Upravna enota Nova
Gorica, odpiranje vodi Polak Matejka, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/29-494,
faks 065/28-151, soba št. 6/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Upravna enota Nova Gorica, kont. oseba Polak Matejka, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/29-494, faks
065/28-151, soba št. 15/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 4. 1998.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1998.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 16/98
Ob-2110
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Tone Stopar,
višji svetovalec za investicije, Prešernova ul.
27, Celje, tel. 063/483-909, faks
063/442-861.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osnovno-šolska
oprema in oprema kuhinje ter gosp. učilnice, oprema telovadnice, učila, računal. oprema, pribor za gosp. učilnico,
kuhinjo in jedilnico.
3. Orientacijska vrednost naročila: 85
mio SIT (48 mio SIT, 19 mio SIT, 14 mio
SIT, 4,1 mio SIT).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 15. 6.
1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, prevzemnik tajništvo, Prešernova ul. 27, 3000 Celje, tel. 063/483-909, faks 063/442-861,
soba št. 8/III.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in

Št.

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 25. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, odpiranje vodi Tone Stopar, Prešernova ul. 27,
Celje,
tel.
063/483-909,
faks
063/442-861, sejna soba III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RC Inženiringi, d.o.o., Celje, kont. oseba Oskar Šoster, dipl. ek., XIV.
divizije 14, Celje, tel. 063/441-144, faks
063/484-820, soba št. 301/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virmansko oziroma na blagajni RC Inženiringi, d.o.o., na račun številka: 50700-601-13133.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RC – Inženiringi, d.o.o., Celje, kont.
oseba Oskar Šoster, dipl. ek., XIV. divizije
14, Celje, tel. 063/441-144, faks
063/484-820, soba št. 301/III.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 6. 1998.
Mestna občina Celje
Ob-2111
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Krško, kont. oseba Franc Glinšek, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja jeklenega
vodovodnega cevovoda ∅ 300 v nosilni
konstrukciji mostu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v 21 dneh – dokončanje.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzemnik Franc Glinšek, CKž 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.
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
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Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Simona Lubšina, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. “E”.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Franc Glinšek, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 5. 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: 8. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Občina Krško
Št. 0048/1-308/23-3-98
Ob-2112
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Olga Cedilnik, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/15-94-399.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organiziranje prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz države.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Merila: razpoložljivost za organiziranje
aranžmajev, odzivni čas, finančno stanje ponudnika in reference.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ponovni javni razpis za organiziranje prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja
iz države, št. 308/23-98”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
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8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, Prehodni dom RS za tujce, kont. oseba Olga Cedilnik, Celovška
166, Ljubljana, tel. 061/15-94-399.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 13. 5.
1998, od 8. do 10. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-23-98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 6. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 79/98-22
Ob-2113
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja prizidka k
telovadnici OŠ Žužemberk do IV. gradbene faze.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, začetek 15. 6. 1998 in zaključek 16. 8.1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 5. 1998 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Novo mesto, prevzemnica Danica Okleščen, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.
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 20. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, d.i.g.,
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Seidlova cesta 1, Novo mesto, faks
068/322-731, soba št. 67/2.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 20 dni po odpiranju.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-206,
faks 068/322-731, soba št. 46.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 5. 1998 za 15.000 SIT, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Način plačila: z virmanom z oznako: “Za
razpisno dokumentacijo – izgradnja prizidka
k
OŠ
Žužemberk”,
ŽR
52100-630-40-115.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Danica Okleščen, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 6. 1998.
Mestna občina Novo mesto
Ob-2131
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vozil:
– enoprostorsko vozilo za prevoz do 7
oseb s turbo dizelskim motorjem do 2.200
3
cm , moč do 100 kW, s standardno opremo. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
– vozilo za prevoz do 8 oseb, s turbo dizelskim motorjem do 2.500 cm3, moči do 120
kW. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
– dostavno vozilo za prevoz blaga do
800 kg, z bencinskim motorjem do 1.500
cm3, moči do 60 kW. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
– osebno vozilo, karavanske izvedbe, bencinski motor do 1.800 cm3, moči do 100 kW.
Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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 15. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš Berger, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998, za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Ob-2131B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup transformatorske postaje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 5. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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 14. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 5. 1998, za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Ob-2131C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pnevmatskih
dvigal:
– pnevmatska dvigala dvižne sile do 60
kN. Orientacijska vrednost: 9,000.000 SIT.
– pnevmatsko dvigalo dvižne sile do 120
kN. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 5. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 15. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 5. 1998.

Št.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 5. 1998, za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Ob-2131Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup rudarskih in
drugih kablov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 5. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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 20. 5. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 5. 1998, za 10.000 SIT.
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Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 6. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Št. 98-108/031
Ob-2132
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Občina Preddvor
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo ceste
skozi Sr. Belo
1. Naročnik del je Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor.
2. Predmet javnega razpisa je obnova
ceste skozi Sr. Belo v dolžini 1440 m.
3. Dokumentacijo za razpis del in
informacije dobite na Občini Preddvor,
Dvorski
trg
10,
Preddvor,
tel.
064/458-100. Orientacijska vrednost del
znaša 45,000.000 SIT.
4. Izvedba del je predvidena od junija do
avgusta 1998.
5. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Preddvor do vključno 29. maja 1998 do 10. ure. Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za obnovo ceste skozi
Sr. Belo“.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje
javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne sestavine, in sicer:
– naslovnica (predmet razpisa, vsebina),
– podatki o ponudniku (ime in naslov, registracija, bonitete – BON 1, 2
oziroma 3),
– podatki o vsebini ponudbe (predračun
z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe,
rok izvedbe),
– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo 29. maja 1998
ob 10. uri, na Občini Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico eventualno
zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
finančna sredstva.
11. Ponudniki bodo o izidu pisno seznanjeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Preddvor
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Ob-2163
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
Poziv k predložitvi ponudb
za izgradnjo Obvoznice Lendava
1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., v skladu z 18. členom
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) poziva izvajalce k predložitvi ponudb
za izvedbo gradbenih in komunalnih del za
objekt Obvoznica Lendava.
2. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., poziva izvajalce k predložitvi zapečatenih ponudb za vsa dela, ki so
navedena spodaj:
I. Cestni del
– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– oprema cest.
II. Premostitveni objekti
– most čez reko Ledavo,
– most čez potok Brosnjak,
– most čez potok Črnec,
– ploščati propust čez melioracijski
jašek.
III. Komunalni vodi
– prestavitev daljnovodov 20 kV,
– prestavitev kablovodov 20 kV,
– javna razsvetljava,
– prestavitev in zaščita vodovoda,
– prestavitev in zaščita plinovoda,
– prestavitev in zaščita PTT kablov.
IV. Dovozne poti
– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije.
V. Regulacije
– prestavitev Kobiljskega potoka,
– vtok Kobiljskega potoka v obstoječi
potok,
– preliv za visoke vode,
– vtok Radmožanjskega kanala v Kobiljski potok,
– razširitev reke Ledave,
– potok Brosnjak,
– razširitev reke Ledave – Drča.
VI. Melioracije
3. Predvideni čas za izvedbo razpisanih
del je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
Oddana dela se bodo obračunavala po
enotnih cenah iz ponudbenega predračuna
oziroma bodo oddana po načelu “ključ v
roke”, kar je razvidno iz ponudbenega predračuna.
4. Ocenjena
vrednost
del
je
1.500,000.000 SIT.
5. Na tem razpisu za oddajo del
lahko sodelujejo ponudniki z ustreznimi
izkušnjami.
6. Ponudniki lahko dobijo ponudbeno
dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini 150.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvršena z
bančnim prenosom na bančni žiro račun
št.: 50105-601-13838 za plačila v SIT ali
na bančni žiro račun št.: 5174/7 Pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist Družbe za državne ceste, d.o.o. s pripisom “za
ponudbeno dokumentacijo”.
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Na željo bomo ponudniku takoj poslali
ponudbeno dokumentacijo (razpisno) s kurirsko pošto (DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
V razpisnem postopku bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno
dokumentacijo.
7. Skrajni rok za predložitev ponudbe je
vključno 9. 6. 1998 do 9. ure in mora biti
dostavljena na spodaj omenjeni naslov. Istega dne ob 10. uri bo javno odpiranje ponudb ob prisotnosti ponudnikov, ki se bodo
želeli udeležiti odpiranja ponudb.Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene cene v slovenskih tolarjih (SIT) ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti.
Prepozno prispela dokumentacija bo zavrnjena in neodprta vrnjena pošiljatelju.
8. Ponudbena dokumentacija je na razpolago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 28. 4. 1998 do vključno
12. 5. 1998 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.
9. Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na naslednjem naslovu: Oto Rubinič, dipl. inž.,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, soba št. 103, Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 61 178 8331, fax: +386 61 178
8332.
DARS, d.d.
Public Procurements
for Award of Contract without
Limitations
Invitation for Tenders
for Construction of the Lendava Bypass
1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS, d.d., pursuant
to Clause 18 of the Law on Public Procurements (Official Gazette RS No. 24,
dated 5 May 1997), invites the Contractors to participate in the Tender for the
execution of Civil Engineering and Public
Utility Works for the Project of the Lendava
Bypass.
2. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS d.d., now invites
sealed Tenders for the construction of all
the works stated herewith below:
I. Road
– preliminary works,
– earthworks and foundation,
– pavement structure,
– drainage system,
– road Furniture.
II. Bridging (Spanning) Structures
– bridge over the river Ledava,
– bridge over the rivulet Brosnjak,
– bridge over the rivulet Črnec,
– flat culvert across the melioration
trough.
III. Public Utility Lines
– displacement of power lines 20 kV,
– displacement of cable lines 20 kV,
– public lighting,
– displacement and protection of water
supply system,
– displacement and protection of gas
pipeline,

– displacement and protection of PTT
(telecommunication) cables.
IV. Access Roads
– preliminary works,
– earthworks and foundation,
– pavement structures.
V. Waterstream Control and Relocation
– relocation of the rivulet Kobiljski potok,
– inflow of the rivulet Kobiljski potok into
the existing rivulet,
– pour forth in case of high waters,
– inflow of Radmožanj channel into the
rivulet Kobiljski potok,
– widening of the river Ledava,
– the rivulet Brosnjak,
– widening of the river Ledava - Drča.
VI. Melioration Works
3. Expected duration of construction of
the Works tendered is 10 months from the
day the Contractor is introduced into Works.
Works awarded will be billed at unit prices from the Bill of Quantities or will be
awarded on “turnkey-lump sum“ principle,
what is evident from the Bill of Quantities.
4. The estimated value of works is SIT
1,500,000,000.00.
5. Tenderers with adequate experiences may participate in this Tender of Contractors.
6. Tenderers may obtain the necessary
tender documents at the address below
upon payment of a non-refundable fee in
the amount SIT 150,000.00 (inclusive sales
tax) or equivalent in any foreign convertible
currency. Payments should be made to the
bank account number: 50105 - 601 13838, for payments in SIT and the bank
account number 5174/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for Družba za
Državne ceste d.o.o. with a remark “ for the
tender documentation“.
If requested, the tender documents will
be promptly dispatched by courier (DHL etc),
however, at tenderes’ expense, but no liability is taken from us for loss or late delivery.
Only parties who purchase the tender documents will be eligible to submit Tenders.
7. Tenders must be delivered to the address below on or before 9 June 1998, by
9.00 a.m. The opening of bids will be on
the same day at 10.00 a.m. in the presence
of the tenderers’ representatives who wish
to attend. All Tenders must be accompanied by a Bid security in the minimum
amount of 3% (three percent) of the Bid
Price in Slovenian Tolars or equivalent in
any other foreign convertible currency.
Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.
8. Tender documents are available to the
Tenderers at the address below from 28
April 1998 to inclusive 12 May 1998 between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local time,
Monday through Friday.
9. Prospective Tenderers may obtain
further information from, and inspect and
acquire the tender documents at the following office: Dipl. Ing. Oto Rubinič,
Družba za Državne Ceste, d.o.o., Tržaška
19a, room no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331,
fax no.:+386/61/ 178 8332.
DARS, d.o.o.
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti

Popravek
V javnem razpisu Elektra Gorenjske,
d.d., za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in
vzdrževalcev informacijske opreme, informacijske opreme lokalnih mrež ter inform.
telekom. kabelske sisteme in sisteme za
neprekinjeno napajanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998,
Ob-1659, se spremeni:
– VI. točka, tako da glasi:
Možne lokacije montaže opreme so lokacije v Kranju na Mirka Vadnova 3, Stari
cesti 3, Bleiweisovi 6, Koroški 22 in v Žirovnici, Moste 2a;
– prvi stavek XII. točke, tako da glasi:
Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno in
ne bo pravilno opremljena, se ne bo obravnavala in bo vrnjena.
Uredništvo
Popravek

nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Slovenj Gradec, odpiranje vodi strokovna
komisija, Partizanska 16, Slovenj Gradec,
tel. 0602/503-575, faks 0602/41-154.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 5. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Slovenj
Gradec, kont. oseba tajništvo zavoda, Partizanska
16,
Slovenj
Gradec,
tel.0602/503-575, faks 0602/41-154.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 4. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: pri blagajni zavoda ob
prevzemu dokumentacije ali na račun številka: 51840-603-33465.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Predviden datum objave dodelitve
naročila: 15. 5. 1998.
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Ob-2160
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
dobavo različnih materialov in uslug za našo
komunalno dejavnost, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998;
Ob-1660 se drugi odstavek 7. točke pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo v sredo
29. 4. 1998 ob 11. uri v prostorih Snaga
Maribor, Nasipna ul. 64.
Snaga Maribor,
javno podjetje, d.o.o.
Popravek
Ob-2162
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti –
dobava zdravil skupine D, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998; Ob-1824, se 5., 6., 7., 8., 9. in 10.
točka ter podpis naročila pravilno glasijo:
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 5. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Slovenj
Gradec, prevzemnik tajništvo zavoda, Partizanska 16, 2380 Slovenj Gradec, tel.
0602/503-575, faks 0602/41-154.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

Št.

Ob-2158
Poziv k predložitvi ponudb za
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo
avtoceste Karavanke - Obrežje odsek:
Grosuplje - Ivančna Gorica - Trebnje
pododsek: Višnja gora - Bič
1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) je naročnik za izgradnjo
avtocestnega pododseka Višnja gora – Bič.
2. Naročnik poziva ponudnike, da v skladu s 43. členom poglavja III. zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) sodelujejo v javnem razpisu za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo naslednjih del:
I. Trasa štiripasovne AC v dolžini
11,2 km, kot razširitev obstoječe magistralne ceste M1 na štiri pasove z odstavnima
pasovoma in srednjim ločilnim pasom, ki
obsega:
Preddela in rušenja obstoječih nadvozov
– zemeljska dela:
– izkopi: 818.669 m3,
– nasipi: 1,133.873 m3,
– odvodnjavanje in zaščito voda z zadrževalnimi bazeni 19 kosov,
– zgornji ustroj v skupni površini
260.000 m2,
– 35 deviacij v skupni dolžini 11 km,
– priključek Ivančna gorica,
– počivališče Podsmreka,
– protihrupne ukrepe,
– prepuste do 5 m razpona.
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II. Podvozi dolžine od 3 do 10m:
kom 10, skupne površine 1669 m2.
III. Nadvozi čez železnico dolžine 28m,
površine 259 m2.
IV. Mostovi dolžine od 3m do 10m:
kom 4, skupne površine 629 m2.
V. Cestninska postaja Dob.
VI. Izpostava cestne baze Dob.
VII. Regulacije skupne dolžine: 2,8 km.
VIII. Opremo ceste, ki obsega:
– horizontalno prometno signalizacijo,
– vertikalno prometno signalizacijo,
– opremo za zavarovanje prometa in
– klic v sili.
IX. Krajinsko ureditev
3. Na javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti se
lahko prijavijo ponudniki z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav: Predvideno je, da bodo
izbrani izvajalci povabljeni na predložitev ponudb za izvedbo del v juliju 1998.
4. Ponudniki lahko dobijo potrebno dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
in sicer ob vplačilu nevračljivega zneska v
višini 60.000 SIT (vključno s prometnim davkom) ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila morajo biti izvršena z
bančnim prenosom na bančni žiro račun
št.: 50105-601-13838 za plačila v SIT ali
na bančni žiro račun št.: 5174/7 Pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist Družbe za državne ceste, d.o.o. s pripisom “za
ponudbeno dokumentacijo”.Na željo bomo
ponudniku dokumentacijo pravočasno poslali s kurirsko pošto (DHL itd.) na stroške
ponudnika, vendar ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali prepozno
dostavo. V postopku priznanja sposobnosti
izvajalcem bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo proti plačilu prevzeli dokumentacijo.
5. Pravilno in v celoti izpolnjena dokumentacija mora biti dostavljena na spodaj
navedeni naslov najkasneje do 25. 5. 1998.
Prepozno prejete dokumentacije v postopku ne bomo upoštevali in jo bomo neodprto vrnili pošiljatelju.
6. O izidu javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po
predaji dokumentacije. Pravico udeležbe v
postopku za oddajo del bodo imeli samo tisti
ponudniki, ki jim bo naročnik priznal usposobljenost za izvajanje razpisanih del.
7. Dokumentacija je na voljo ponudnikom na spodnjem naslovu od 24. 4. 1998
dalje med 8. in 14. uro po lokalnem času
od ponedeljka do petka.
8. Ponudniki lahko dobijo podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pridobe dokumentacijo
na spodaj navedenem naslovu: Oto Rubinič,
dipl. inž., Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenija, tel.: +386 61 178 8331, fax:
+386 61 178 8332
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Invitation to the Public Procurement for
Award of Contract with Prequalification
for Construction of the Motorway
Karavanke - Obrežje Section: Grosuplje
- Ivančna gorica - Trebnje
Sub-Section: Višnja gora - Bič
1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS, d.d. is the Employer of the motorway sub-section Višnja
Gora - Bič.
2. The Employer pursuant to Clause 43
of the Law on Public Procurements (Official
Gazette RS No. 24, dated 5 May 1997),
invites Contractors to participate in the Public Procurement for Award of Contract with
Prequalification for the performance of the
following works on:
I. Four-lane motorway in the length of
11.2 km, what is a widening of the existing
major road M1 into a four-lane motorway
with emergency lanes and the median lane
comprising:
Preliminary works and demolition of existing overpasses
– earthworks:
– excavations: 818,669 m3,
– embankments: 1,133,873 m3,
– drainage system and waterstream with
retarding basins 19 pieces,
– pavement in the total area of
260,000 m2,
– 35 deviations in the total length of
11 km,
– interchange Ivančna gorica,
– rest area Podsmreka,
– noise protection measures,
– culverts up to 5 m span.
II. Underpasses in the length from 3 to
10m: 10 pcs, of 1669 m2 total area.
III. Overpass over the railway in the
length of 28 m, of 259 m2 area.
IV. Bridges in the length from 3m to 10m:
4 pcs, of 629 m2 total area.
V. Toll station Dob.
VI. Branch of the road maintenance base
Dob.
VII. Waterstream control and relocation
in the total length of 2.8 km.
VIII. Road Furniture, comprising:
– horizontal traffic signaling system,
– vertical traffic signaling system,
– outfit for traffic protection and,
– emergency call.
IX. Landscaping management
3. Tenderers with adequate experiences from all countries may parti- cipate in this
Public Procurement for Award of Contract
with Prequalification. It is expected that the
selected Tenderers will be invited to submit
their tenders for the performance of works
in July 1998.
4. Tenderers may obtain the necessary
at the address below upon payment of a
non-refundable fee in the amount
SIT 60,000.00 (inclusive sales tax) or equivalent in a convertible currency. Payments
should be made to the bank account number:
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50105 - 601 - 13838, for payments in SIT
and the bank account number 5174/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for
Družba za Državne ceste d.o.o. with a remark “ for prequalification documentation“.
If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no liability is taken from us for loss or late delivery. Only Tenderers taking and purchasing
the documentation will be eligible to participate in the Prequalification of Contractors.
5. Correctly and completely filled-in documentation shall be delivered to the address
below on or before 25 May 1998, at the
latest.
Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.
6. Tenderers will be advised in writing,
within 30 days of the date for submission of
applications, of the result of the Public Procurement for Award of Contract with Prequalification. Only those Tenderers being
qualified by the Employer for the performance of the tendered works will have the
right to participate in the bidding procedure
for the award of works.
7. The documents are available to the
Tenderers at the address below from
24 April 1998 between 8.00 a.m. and
2.00 p.m. local time Monday through Friday.
8. Tenderers interested may obtain further information, may inspect and acquire
the documents at the following address:
Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za Državne
Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room no. 103,
1109 Ljubljana, Slovenia, phone no.:
+386/61/178 8331, fax no.:+386/61/
178 8332.
DARS, d.d.
Št. 199/1

Ob-1939

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. ter 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro ponudnika s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavčeva 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Miran Žnideršič.
2. Predmet javnega naročila: izbira ponudnikov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo blaga (material in oprema) z naslednjo vsebino:
1. vodniki polizolirani,
2. vodniki goli,
3. kabli 1 kV,
4. kabli 20 kV,
5. kabelski pribor 20 kV,
6. ločilniki in odklopniki 24 kV,
7. izolatorji,
8. drogovi betonski,

9. drogovi leseni,
10. odvodniki prenapetosti,
11. transformatorji,
12. transformatorska postaja,
13. stikalni blok VN štiricelični,
14. železni stebri.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: sukcesivno naročanje za
obdobje 12 mesecev po veljavnosti pogodbe.
5. Merila in postopki, ki se nanašajo na
ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnikov ter način ocenjevanja ponudb: pogoji, dokazila in merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do vključno 25. 5. 1998 do 10.
ure, ali poslane po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika do navedenega roka.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za blago (material in oprema)” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1998
ob 9. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo
vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o priznanju sposobnosti, najkasneje
v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na
razpis.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi po faksu
065/23-212 na sedežu družbe Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
Nova Gorica do vključno 6. 5. 1998 med 9.
in 11. uro – pri administratorki tehničnega
sektorja Andreji Smole.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi pooblastila za dvig in dokazila
o plačilu stroškov – 5.000 SIT na ŽR št.
52000-601-22566 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo
v pisni obliki.
Naročnik ne bo organiziral predhodnega
sestanka s ponudniki.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Št. 6/98

Ob-1937

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime naročnika: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet javnega naročila: ugotovitev usposobljenosti za pridobitev izdelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo strokovnih podlag, prostorskih
planskih in izvedbenih aktov Mestne občine Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila se določi glede na obseg in predmet načrtovanega dela in v skladu z veljavnimi tarifnimi pogoji za dejavnost urbanističnega načrtovanja.
4. Rok: ponudnikom bo priznana sposobnost za obdobje 12 mesecev, in sicer
od dneva sprejetja sklepa o priznanju sposobnosti.
5. Merila: izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev za opravljanje dejavnosti urbanističnega načrtovanja, reference in dosedanje izkušnje z izdelovalci.
6. Upoštevane bodo prijave, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 5. 1998 do
9.30 na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, v
tajništvo
Grozdani
Počkaj,
tel.
066/446-281. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
ne odpiraj” in številko objave v Uradnem
listu RS ter z navedbo premdeta naročila
“Javni razpis – izdelava dokumentacij”.
7. Javno odpiranje bo 8. 5. 1998 ob
10. uri v prostorih Urada za okolje in prostor soba št. 105. Odpiranje vodi Peter
Marc.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s sklepom o priznanju sposobnosti najkasneje v 7 dneh po izteku roka za
prijavo na javni razpis, predvidoma 15. 5.
1998.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na istem naslovu pri Grozdani Počkaj, soba št. 106.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
6. 5. 1998 do 17. ure za 2.000 SIT na žiro
račun
Mestne
občine
Koper
51400-630-90004.
10. Dodatne inforamcije se dobijo na istem naslovu pri Mirjam Požeš.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
12. Predvideni datum objave javnega naročila: 24. 4. 1998.
13. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 29. 5. 1998.
Mestna občina Koper
Št. 8/0-1485/3-98

Ob-1943

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

Št.
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javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje, kont. oseba Jože Štanej, inž.
el., Trg revolucije 27a, tel. 0601/30-150,
faks 0601/26-900, soba št. 301.
2. Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo zemeljskih del in del na gradnji
in investicijskem vzdrževanju RNO na
področju PE Trbovlje za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
Rok začetka in dokončanja del: začetek
1. 7. 1998, zaključek 20. 12. 1998.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve bodo navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. maja 1998
do 12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Poslovna enota Trbovlje, Trg revolucije 27a, 1420 Trbovlje.
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 29. maja
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje, Trg
revolucije 27a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 6. 1998.
Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije vsak dan
od 7. do 8. ure, je Telekom Slovenije, d.d.,
PE Trbovlje, kont. oseba Jože Šantej, Trg
revolucije 27a, Trbovlje, tel. 0601/22-444,
faks 0601/26-900, soba 301.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. maja 1998.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.

2. Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvajanje zemeljskih, gradbenih in montažnih del na TK omrežju za potrebe novogradenj in vzdrževalnih del na področju PE Trbovlje za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
Rok začetka in dokončanja del: začetek
1. 7. 1998, zaključek 20. 12. 1998.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, bodo navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. maja 1998
do 12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Poslovna enota Trbovlje, Trg revolucije 27a, 1420 Trbovlje.
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 28. maja
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje, Trg
revolucije 27a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 6. 1998.
Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
vsak dan od 8. do 9. ure, je Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, kont. oseba Gvido
Lovše, Trg revolucije 27a, Trbovlje, tel.
0601/21-245, faks 0601/26-900, soba
302.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. maja 1998.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Trbovlje

Št. 8/0-1485/2-98
Ob-1944
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/9) objavljamo

Ob-1966

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Poslovna enota Trbovlje, kont. oseba Gvido Lovše, inž.
el., Trg revolucije 27a, tel. 0601/21-245,
faks 0601/26-900, soba št. 302.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, javno podjetje za proizvodnjo električne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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3. Orientacijska vrednost del: do
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim ponudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: so navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju prijav ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spodnjem kotu naslov naročnika, v levem spodnjem kotu se napiše predmet javnega razpisa z označbo “Prijava – Ne odpiraj”, z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja. Vse
označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 28. 5. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega odpiranja
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 9. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 4. do 5. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite od 28. 4. do 5. 5. 1998
med 8. in 9. uro na tel. 062/3005-176, od
6. 5. do 22. 5. 1998 pa pisno na faks
062/3005-655.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 9. 7. 1998.
Predviden datum objave sklepa o priznanju sposobnosti: 17. 7. 1998.
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Ob-1967

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, javno podjetje za proizvodnjo električne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: vzdrževalna pomožna dela na elektroenergetskih objektih.
3. Orientacijska vrednost del: do
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim ponudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: so navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju prijav ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spodnjem kotu naslov naročnika, v levem spodnjem kotu se napiše predmet javnega razpisa z označbo “Prijava – Ne odpiraj”, z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja. Vse
označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 29. 5. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega odpiranja
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 9. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 4. do 5. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.
9. Ostali podatki

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite od 28. 4. do 5. 5. 1998
med 8. in 9. uro na tel. 062/3005-176, od
6. 5. do 22. 5. 1998 pa pisno na faks
062/3005-655.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 9. 7. 1998.
Predviden datum objave sklepa o priznanju sposobnosti: 17. 7. 1998.
Ob-1968
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, javno podjetje za proizvodnjo električne energije, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Predmet javnega naročila: ureditvena
dela brežin bazenov, kanalov, struge Drave.
3. Orientacijska vrednost del: do
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: naročnik bo izbranim ponudnikom priznal sposobnost za obdobje
12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: so navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju prijav ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do 12.
ure na naslov: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
pravilno označena, in sicer: v desnem spodnjem kotu naslov naročnika, v levem spodnjem kotu se napiše predmet javnega razpisa z označbo “Prijava – Ne odpiraj”, z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja. Vse
označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 27. 5. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna 170,
Maribor.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega odpiranja
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 9. 7. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče, soba 16,
tel. 062/30-05-389.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 4. do 5. 5. 1998 za 50.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite od 28. 4. do 5. 5. 1998
med 8. in 9. uro na tel. 062/3005-176, od
6. 5. do 22. 5. 1998 pa pisno na faks
062/3005-655.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 43. členu ZJN.
Ponudba mora veljati do 9. 7. 1998.
Predviden datum objave sklepa o priznanju sposobnosti: 17. 7. 1998.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-1970
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Murska Sobota, Murska Sobota, Grajska 24, kont. oseba Vežnaver Zora, tel. 069/31-525, faks
069/31-529.
2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine:
1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material,
4. obvezilni material, sanitetni material in material z dezinfekcijo,
5. čistila in papirna konfekcija,
6. rtg filmi in pripravki za razvijanje
filmov,
7. pisarniški material,
8. lahko kurilno olje.
4. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakšnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena,
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 5. 1998 do
8. ure na naslov Zdravstveni dom Murska
Sobota, Murska Sobota, Grajska ulica 24.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave jvnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta oziroma
skupine naročnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Št.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 1998
ob 11. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma
Murska Sobota, Grajska ulica 24.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, pri Vežnaver Zori.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od razpisa do 20. 5. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 51900-603-32106.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim zagotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 25. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 5. 1998.
Zdravstveni dom Murska Sobota
Ob-1969
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena ter v zvezi s
50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, kont. oseba: Lilijana
Vouk, dipl. inž., živ., teh. tel. 066/462-252,
faks 066/527-185.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in materiala za prehrano po skupinah:
I. skupina: sadje in zelenjava,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: ribe in morski sadeži,
maščobe rastlinskega izvora, sladkor,
sladki namazi, napitki, kompoti, začimbe, koncentrati in ostala živila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
26,310.000 SIT, oziroma po skupinah:
I. skupina v vrednosti: 8,000.000 SIT,
II. skupina v vrednosti: 9,000.000 SIT,
III. skupina v vrednosti: 9,310.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodb z izbranimi ponudniki.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: cena,
ob zahtevanju kakovosti in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico določati
morebitni manjši obseg dobave od razpisanega glede na razpoložljiva finančna sredstva in dejanske potrebe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 5. 1998 do
10. ure na naslov: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v tajništvo uprave, prevzemnica Alenka Vodopivec tel. 066/462-218, faks 066/527-185,
v zapečatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ovitek zaprt tako, kot je bil predan, z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila in številko
skupine.
Kolikor ponudnik pripravi ponudbe za
več skupin, ki so predmet javnega razpisa,
morajo biti ponudbe za vsako skupino v posebnem ovitku.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.
Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponudbe bodo v postopku odpiranja oziroma ocenjevanja ponudb izločene.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo potekalo za
skupine po naslednjem razporedu:
I. skupina: 28. 5. 1998 ob 11. uri,
II. skupina: 29. 5. 1998 ob 10. uri,
III. skupina: 29. 5. 1998 ob 12. uri,
na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v sejni
sobi na upravi. Odpiranje bo vodila Gordana Hero, dipl. jur. tel. 066/462-207, faks
066/527-185.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, upravna stavba – I. nadstropje,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185.
Razpisna dokumentacija je na razpoalgo
vsak delovnik od 8. 5. 1998, med 7. in 15.
uro za 3.000 SIT za posamezno skupino
predmeta javnega razpisa po enodnevni
predhodni najavi po faksu ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu odkupnine.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdoltra št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
9. Ostali podatki
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Dodatne informacije lahko ponudniki zastavijo samo pisno ali po faksu na naslov:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, kont. oseba Liljana Vouk,
dipl. inž. živ. teh., tel. 066/562-252, faks
št. 066/527-185.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 27. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 106

Ob-1971

Na podlagi 3. in 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
kont. oseba Dušan Jazbinšek, Verovškova
70,
p.p.
2374,
Ljubljana,
tel.
061/188-92-02, faks 061/188-92-09.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava motornih
osebnih in tovornih vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg nakupov od razpisanega z ozirom na tekoče potrebe.
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Energetika Ljubljana, odpiranje vodi Dušan
Jazbinšek, Verovškova 70, Ljubljana, tel.
061/188-92-02, faks 061/188-92-09, soba št. I-sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. junija 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, kont. oseba Nives Nadrin, Verovškova 70, Ljubljana, tel. 061/188-92-01,
faks 061/188-92-09.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. maja 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: na blagajni Verovškova 70.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
kont. osebi Dušan Jazbinšek, Viktor Žen,
Verovškova
70,
Ljubljana,
tel.
061/188-92-02, 061/188-92-13, faks
061/188-92-09.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. decembra
1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. junij1998.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Čas razpisa: začetek 24. aprila 1998 in
zaključek 25. maja 1998.

Ob-1972

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek je predviden maja 1998 in zaključek
konec december 1999.

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

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. maja 1998
do 8. ure, na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, prevzemnika Viktor Žen,
namestnica Nives Nardin, Verovškova 70,
Ljubljana, tel. 061/188-92-13, faks
061/188-92-09.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – predhodno
ugotavljanje sposobnosti – dobava vozil –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverti mora biti
označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. maja
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Octavio Figueroa,
Trubarjeva
2,
Ljubljana,
tel.
061/13-23-245, faks 061/323-955, soba
št. 157, e-mail Octavio.Figueroa@ivz.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 6. 1998 in zaključek 1. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 5. 1998 do
11. ure, na naslov: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, prevzemnica
Radelj Rozenka, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/13-23-245, faks 323-955, soba št.
001.
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 22. 5. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Trubarjeva 2, Ljubljana, Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, odpiranje vodi Octavio Figueroa,
Trubarjeva
2,
Ljubljana,
tel.
061/13-23-245, faks 061/323-955, soba
št. 104.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: kont. oseba Marjanca Lah,
Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 13-23-245, faks
323-955, soba št. 310, e-mail Marjanca.Lah@ivz.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije
na
račun
številka:
50100-603-41773.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 6. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Št. 8144/1998/636

Ob-1978

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Andrej Karoli, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
tel. 061/174-29-60, 174-25-51, faks
061/174-25-02.
2. Predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev s predhodnim ugotavljanjem
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sposobnosti za dobavo pisarniškega
materiala:
1. fotokopirni papir,
2. računalniški papir,
3. ostali pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1. fotokopirni papir: 3,500.000 SIT,
2. računalniški papir: 2,000.000 SIT,
3. ostali pisarniški material: 7,000.000
SIT; čas razpisa: začetek 24. 4. 1998 in
zaključek 11. 7. 1998.
4. Rok izvedbe: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane

Št.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 3. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 7. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Su 36/98

Ob-2103

Republika Slovenija, Okrožno sodišče na
Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj, objavlja na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. in
50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
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Krempljeva 7, soba št. 28, pri kont. osebi
Strelec Marjanu, vsak delovni dan med 8. in
10. uro, tel. 062/786-630.
10. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo pravilno označene, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in jih neodprte vrnila ponudniku.
11. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnem naročilu (Ur. l. RS, št.
24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za
12 mesecev.
Ponudba mora veljati do: 30. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 5. 1998.
Okrožno sodišče na Ptuju

Pogoji:
– pravočasna dostava po celoti Sloveniji
brez dodatnih stroškov (odzivni čas 3 dni),
– pogodbeno dogovorjene cene morajo
biti fiksne ves čas trajanja pogodbe (12 mesecev).
Merilo: najnižja ponudbena cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 5. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
ulica
2,
1000
Ljubljana,
tel.
061/174-25-11, faks 061/174-25-02, soba št. 3C5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Javni razpis
– dobava pisarniškega materiala – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Bernarda Oset, Hajdrihova
ulica
2,
Ljubljana,
tel.
061/174-25-33, faks 061/174-25-62, soba št. 40/IV.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

Na podlagi 43. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva
ulica 7, Ptuj.

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

2. Predmet javnega naročila: blago –
potrošni računalniški in pisarniški material
3. Orientacijska
8,000.000 SIT.

vrednost

naročila:

4. Dobavni rok: 12 mesecev od sklenitve pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
fco naročnik in dobavni roki.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe: rok za oddajo ponudbe je
8. 5. 1998 do 12. ure. Šteje se, da je
ponudba pravočasna, če je prispela na naslov naročnika v roku, določenem v prejšnjem stavku.
Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti,
na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj” –
Ponudba za dobava potrošnega računalniškega in pisarniškega materiala, s točnim naslovom ponudnika.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 7. 1998.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1998
ob 14. uri, na sedežu naročnika, Krempljeva ulica 7, soba št. 26/II.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Irena Grofelnik, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, tel.061/174-25-53, faks
061/174-25-02, soba št. 22/IV.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 5. 1998, med 8. in 12. uro za 10.650
SIT, prometni davek bo obračunan v skladu
z veljavno zakonodajo.
Način plačila: virmansko na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ob-2166

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kont.
oseba Ana Sodnik, dipl. inž. arh., Dunajska
48, Ljubljana, tel. 1787-336, faks
1787-422.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ugotavljanje sposobnosti projektivnih podjetij za izdelavo projektne dokumentacije in izvajanje
strokovnega nadzorstva pri gradnji novih nadomestnih in rekonstrukciji objektov, ki jih je prizadel potres.
3. Orientacijska vrednost naročila: skupna višina sredstev in predvidena posamična
vrednost javnega naročila se določi glede
na obseg in predmet načrtovanega dela in v
skladu s tarifami, določenih enotno v soglasju z Inženirsko zbornico Slovenije.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: ponudnikom bo sposobnost priznana za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja do zaključka izvajanja
ukrepov za odpravo posledic potresa.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno, v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

1. Izpolnjevanje pogojev iz 25. člena
zakona o graditvi objektov (ZGO; Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št. 56/96)
in pogojev za vpis v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo oziroma
pogledajo v razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo oziroma vpogledajo v času razpisa, na
sedežu Okrožnega sodišča na Ptuju,

2. Ponudnik mora biti sposoben oblikovati eno ali več projektantskih skupin, sestavljenih iz posameznikov, ki izpolnjujejo
pogoje za pooblaščene inženirje v smislu
26.b člena ZGO, in sicer za izdelavo
načrtov:
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– arhitekture: en dipl. inž. arhitekture;
– gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih načrtov: en dipl. inž. gradbeništva;
– strojnih inštalacij: en dipl. inž. strojništva;
– električnih inštalacij: en dipl. inž.
elektrotehnike, in po potrebi z dodatnim številom sodelavcev.
3. Vsaka projektantska skupina bo
lahko prevzela naročila za izdelavo projektne dokumentacije oziroma izvajanje strokovnega nadzorstva nad gradnjo tako, da v posameznem tri mesečnem obdobju posamezni projektant ne bo projektiral oziroma
ne bo odgovorni vodja projekta za izdelavo
načrtov:
– arhitekture: ne več kot 3 rekonstrukcije ali novogradnje;
– gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih načrtov: ne več kot 6 rekonstrukcij ali novogradenj;
– strojnih in električnih inštalacij: ne
več kot 9 rekonstrukcij ali novogradenj.
4. Državna tehnična pisarna na potresnem območju bo vodila evidenco projektivnih podjetij, ki jim bo priznana sposobnost. Projektivna podjetja, ki jim je priznana
sposobnost, bodo lahko sklepala pogodbe
z investitorji posameznih rekonstrukcij in novogradenj, ki se bodo sofinancirale iz javnih
sredstev, namenjenih popotresni obnovi.
5. Nadzorstvo nad opravljanjem del,
ki so predmet tega razpisa, bo opravljala
državna tehnična pisarna.
6. Arhitekti in gradbeni inženirji, ki bodo sodelovali v posameznih projektantskih
skupinah, se bodo morali udeležiti posebnega strokovnega usposabljanja.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 13. maja
1998 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, vložišče (II. nadstropje),
Dunajska 48, Ljubljana, tel. 1787-400, faks
1787-422.
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 15. maja
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48 Ljubljana,
tel. 1787-400, faks 1787-422 sejna soba
(klet 1).
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. maja 1998.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Sklepi po 42. členu

Št. 5856/98
Ob-2019
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja po določilih 3. točke 42.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)
izid javnega razpisa
oddaje javnega naročila
nastavitve baze nezazidanih stavbnih
zemljišč na območju MOL, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 81 z dne 19. 12. 1997, kot
sledi:
1. Izbran je bil ponudnik LUZ Ljubljanski
urbanistični zavod,d.d., Vojkova 57, Ljubljana s podizvajalcem Geodetski zavod Slovenije,d.d., Šaranovičeva 12, Ljubljana.
2. Sprejeta je bila ponudbena cena v višini 38,261.275 SIT in izvedbeni rok pet
mesecev
3. Ponudbena cena vključuje dodatno
ponudena dela, tj. atributiranje nezazidanih
stavbnih zemljišč s komunalno opremljenostjo.
4. Zoper sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika je bil vložen zahtevek za revizijo
ponudnika Monolit Informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 17/II.
5. Revizijska komisija za javna naročila
RS
je
s
svojim
mnenjem,
št.
019-20/98-203 od 8. 4. 1998 potrdila naročnikov sklep o izbiri, ter je s tem predmetni javni razpis v tej fazi zaključen.
Mestna občina Ljubljana
Št. 353-6/98
Ob-2020
Na podlagi tetjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, kont. oseba: Irena Golob,
soba št. 19/I, Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih goricah, tel. 062/724-231, faks
062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije v industrijski coni Lenart, II.
faza.
3. Orientacijska vrednsot naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 4. 5. 1998, konec 30. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Opis odločnejših meril za izbiro ponudnika: najnižja cena in reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 9. uri v sobi 24/II, Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.
Število prispelih ponudb: 6, najvišja cena: 3,025.014 SIT, najnižja cena:
2,060.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. odst.
42. člena zakona o javnih naročilih).

Datum in številka objave razpisa: Uradni
list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.
Občina Lenart
Ob-2021
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
cesta 38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo medkrajevnega telekomunikacijskega kabla na relaciji KC Pesnica pri
Mariboru – KC Zg. Kungota.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 4. 5.
1998 in zaključek 4. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 9. uri na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38 Maribor.
Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
16,983.350
SIT,
najvišja
cena:
18,827.524 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998;
Ob-1158.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 4. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor
Št. 4/98
Ob-2022
Na podlagi tetjega odstavka 42. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranimi ponudniki.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost se prizna:
1. DZS d.d., Ljubljana, PC Koper,
2. Birotehnika Babič, d.o.o., Koper;
3. Papirnica Format, Stepančič Stelina,
s.p., Koper.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 12.
3. 1998 ob 11. uri na naslovu: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v sejni sobi na upravi, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998;
Ob-534.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Št. 4/98
Ob-2023
Na podlagi tetjega odstavka 42. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, kont. oseba Elizabeta
Mazalin, dipl. inž. živ. teh., tel.
066/462-211, faks 066/527-185.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pralnih in čistilnih sredstev ter sredstev za osebno
higieno.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev od sklenitve
pogodbe z izbranimi ponudniki.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sposobnost se prizna:
1. MBS d.o.o., Piran,
2. Harper, d.o.o., Ljubljana,
3. Sij, d.o.o., Domžale,
4. Astra, d.d., Ljubljana, PE Koper.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 13.
3. 1998 ob 11. uri na naslovu: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v sejni sobi na upravi, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.
Število prispelih ponudb: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998;
Ob-535.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št.

Ob-2024
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:Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Vincenc Dular, dipl. inž. el., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-100, faks 068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) dobava
prenosnega-namiznega
Dopler systema s priborom in
b) dobava in montaža oftalmološkega mikroskopa na stropnem stativu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 4,500.000 SIT,
b) 11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta, sodobnost ter celovitost opreme, ponudbena cena, mednarodno veljavni certifikati proizvajalca, reference, pogodbena servisna organizacija v Sloveniji, odzivni čas servisiranja, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijski rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998, ob 10. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ulica 1, Novo
mesto.
Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena
a) 5,140.698 SIT,
b) 9,277.800 SIT,
najvišja cena
c) 5,140.698 SIT,
d) 10,627.323 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1122.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
Ob-2025
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
2. Predmet javnega naročila: obnova
antikorozijske zaščite daljnovodov – DV
220 kV Divača–Pehlin.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 8, najnižja cena:
16,737.714,24 SIT, najvišja cena
22,370.599 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Ob-2026
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
2. Predmet javnega naročila: obnova
antikorozijske zaščite daljnovodov – DV
2×110 kV Vuzenica–Vuhred.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
13,445.332,05 SIT, najvišja cena
16,830.530,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Ob-2027
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
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2. Predmet javnega naročila: obnova
antikorozijske zaščite daljnovodov – DV
2×110 kV Dravograd–Vuzenica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena:
14,006.506
SIT,
najvišja
cena
19,377.890,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Ob-2028
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
2. Predmet javnega naročila: obnova
antikorozijske zaščite daljnovodov – DV
2×110 kV Slovenj Gradec–Velenje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 4. 5. 1998–17. 7.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 6, najnižja cena:
14,161.778,30 SIT, najvišja cena
17.769.045 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Ob-2029
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela – zamenjava VN opreme v RTP 400-220/110/35 kV Divača.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: do 22. oktobra
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
25,438.217
SIT,
najvišja
cena
29,942.093,65 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Ob-2030
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marjan Kavčič, Kraška c. 1, Divača, tel.
067/601-67 faks 067/60-128.
2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih posekov in širitev DV tras na
območju EP Divača.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 1. 5. 1998–30. 4.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 4.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
8,059.600,50
SIT,
najvišja
cena
9,110.010 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Ob-2031
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Kenda, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2440, faks 061/174-2442.
2. Predmet javnega naročila: elektromontažna dela – zamenjava VN opreme
v RTP 400-220/110/35 kV Divača.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: do 22. oktobra
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
11,274.686,40 SIT, najvišja cena
14,980.190 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 5. 1998.
Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-2032
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: Splošna bolnišnica, kont. oseba Ida Čoderl, dipl. inž., Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Sposobnost priznana:
1. Pekarna Zorman Slovenj Gradec, za
skupino C,
2. Pekarna Hlebček Dravograd, za skupino C,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Era, d.d., Velenje, za skupine D, E
in G,
4. Oskrba Dravograd, za skupine D, E
in G,
5. Kmetijska zadruga Vuzenica, za skupinoF (Fa),
6. Košaki Maribor, za skupino F (Fa,
Fc),
7. Mesnina Otiški vrh, Šentjanž pri Dravogradu, za skupino F (Fa, Fc),
8. Celjske mesnine, d.d., Celje, za skupino F (Fa, Fc),
9. Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupino
D in C.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 1.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec.
Število prispelih ponudb: 34.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 81, z dne 19. XII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-2033
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. zemljiškokatastrska nova izmera – Borovnica,
2.2. zemljiškokatastrska nova izmera – Laze 2,
2.3. zemljiškokatastrska nova izmera – Hotedrščica,
2.4. zemljiškokatastrska nova izmera – Dolnji Logatec,
2.5. zemljiškokatastrska nova izmera – Bratonci,
2.6. zemljiškokatastrska nova izmera – Grlava,
2.7. zemljiškokatastrska nova izmera – Dobrna,
2.8. zemljiškokatastrska nova izmera – Zrkovci–Dogoše,
2.9. zemljiškokatastrska nova izmera – Sežana,
2.10. zemljiškokatastrska nova izmera – Koroška bela 3,
2.11. zemljiškokatastrska nova izmera – Rogoznica–Nova vas,
2.12. zemljiškokatastrska nova izmera – Bevke–Blatna Brezovica.
3. Orientacijska vrednost naročila: 2.2.
– 2,000.000 SIT; 2.5. – 15,000.000 SIT;
2.6. – 5,000.000 SIT; 2.7. – 7,500.000
SIT; 2.8. – 21,000.000 SIT; 2.11. –
8,000.000 SIT, 2.12. – 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:

Št.

začetek: pri vseh nalogah – takoj po uveljavitvi pogodbe; zaključek: 2.2. – 30. 10.
1998; 2.5. – 10. 11. 1998; 2.6. – 30. 9.
1998; 2.7. – 25. 10. 1998; 2.8. – 31. 10.
1998; 2.11. – 4 mesece; 2.12. – 30. 10.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji,
– za naloge 2.1., 2.3., 2.4., 2.9., 2.10.
ni izbran izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2.2. – 3; 2.5.
– 4; 2.6. – 3; 2.7. – 3; 2.8. – 3; 2.11. – 4;
2.12. – 4; najnižja cena: 2.2. – 2,799.600
SIT; 2.5. – 15,284.850; 2.6. – 6,783.000
SIT; 2.7. – 8,448.900 SIT; 2.8. –
22,896.000 SIT; 2.11. – 7,342.493; 2.12.
– 9,890.000 SIT; najvišja cena: 2.2. –
3,360.000 SIT; 2.5. – 23,979.000; 2.6. –
7,626.000 SIT; 2.7. – 9,896.000 SIT; 2.8.
– 25,110.000 SIT; 2.11. – 14,960.000;
2.12. – 12,993.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-741.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-2034
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tisk cestninskih listkov in abonentskih bonov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, najnižja cena, dosedanje pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kratek rok dobave.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje

33 / 24. 4. 1998 / Stran 3413
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 8,077.200 SIT, najvišja cena:
11,487.592,80 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Ob-2035
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o., kont. oseba Matjaž
Bertoncelj, d.i.a., ZIM, d.o.o., Slovenska
ul. 40, Maribor, tel. 062/22-01/582, faks
062/20-573.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije: projekti PGD, PZR, PZI
za rekonstrukcijo Pobreške ceste (na
odseku od Titovega mostu do Nasipne
ulice) in vhodno pentljo Titove ceste
vključno z rekonstrukcijo komunalnih
vodov in naprav v Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT; čas razpisa: začetek 13. 3. 1998 in
zaključek 31. 3. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 22. 4. 1998 in zaključek 11. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– rok izvedbe predmeta javnega naročila,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji ponudnika,
– reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 12.30, na naslovu: Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Slovenska 40, Maribor.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,429.682 SIT, najvišja cena:8,845.361 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998; Ob-1137.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor
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Ob-2036
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava polietilenske folije za ovijanje časnikov, časopisov in drugih tiskovin.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena, dobre reference, dobri plačailni pogoji, dobra kvaliteta materiala.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 4.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 17,700.000 SIT, najvišja cena:
18,920.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-969.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ob-2037
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava in tisk obrazcev v poštnem prometu in natisk reklamnih materialov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecih, začetek 1. 5. 1998 in zaključek
30. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena za posamezen obrazec, dosedanje reference in izkušnje pri naročniku, elementi iz ponudbe, reference na
trgu.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 36, najnižja cena: 1,500.000 SIT delne ponudbe, najvišja
cena: 65,549.550 SIT delne ponudbe.
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. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-739.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ob-2038
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov
3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev, začetek 1. 8. 1998 in zaključek
31. 7. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižje cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 22, najnižja cena: 72,75/m2 redno čiščenje do
217,62/m2, najvišja cena: 80/m2 generalno čiščenje do 189,74 m2.
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. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-738.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ob-2039
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za nabavo rednih in
priložnostnih znamk.
3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 5. 1998 in zaključek 30. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, visoka kvaliteta in
kakovost znamk, dobre reference in izkušnje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 25,841.260 SIT, najvišja cena:
56,609.100 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. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-857.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Ob-2135A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Vesna Sodja, dipl.
inž. – DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-222-41.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pridobivanje zemljišč na AC odseku Slivnica–Pesnica, pododseku Slivnica–Ptujska cesta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Rok dokončanja del je najkasneje 6 mesecev po izvedeni posamezni parcelaciji
zemljišča oziroma po končanih postopkih iz
13. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 35/95).
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika ZIM Maribor
je bila izbrana zaradi najugodnejše cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ob-2135B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-222-41.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rezkanje asfalta vozišča na avtocestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del
Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu ponudb je bila ena
ponudba nepopolna. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, zato se javni razpis
ponovi pod enakimi pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ob-2135C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 061/13-222-41.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zalivanje rež in razpok na območju avtocest.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del
Rok dokončanja del je 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnika POSSEHL,
d.o.o., Maribor, je v skladu z razpisnimi pogoji, popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 20,703.000 SIT, najvišja cena:
21,831.600 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. 15 z dne 27. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 0048/1308/23-4-98
Ob-2136
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Olga Cedilnik, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/1594-399.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organiziranje prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz države.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Utemeljitev: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis: na javni razpis je prispela le ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998,
Ob-1438.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-2137
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 Brezovica, kont. oseba Janez
Miklič, Tržaška c. 390, Brezovica, tel.
653-222, faks 653-223.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: notranja oprema prizidka OŠ Brezovica – 11 matičnih učilnic, 5 specialnih učilnic, 4 kabineti, 1
temnica, 1 mala telovadnica z garderobo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 17. 4.
1998 in zaključek 31. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe, rok dobave,
izkazana referenca, ponudbena cena, ostale ponudene ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Brezovica, Tržaška c. 390 Brezovica.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 18,736.793 SIT, najvišja cena:
22,405.696 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Občina Brezovica
Ob-2138
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 Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, Cerklje, tel. 064/422-518.
2. Predmet javnega naročila:
a) izbira najugodnejšega ponudnika
za izvedbo meteorne kanalizacije na lokalnih in nekategoriziranih cestah,
b) za polaganje tlakov, robnikov in izdelavo pločnikov,
c) izdelavo spodnjega in zgornjega
ustroja na lokalnih in nekategoriziranih
cestah,
d) redno vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih cest.
3. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 4. 1998 in zaključek 15. 11. 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, reference, fiksnost cen, dobavni roki, ugodnosti.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 2.
1998 ob 13. uri, v prostorih Občine Cerklje
na Gorenjskem.
Število prispelih ponudb: 8, od tega je
bila ena ponudba neveljavna.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 13. 2. 1998,
Ob-585.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 4. 1998.
Ob-2139
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 Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, Cerklje, tel. 064/422-518.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
lokacijske dokumentacije, obračunavanje sorazmernega dela stroškov za
opremljanje stavbnega zemljišča in urejanje prostorskih aktov na področju Občine Cerklje na Gorenjskem.
3. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost, strokovnost in reference ponudnika, cena storitve.
Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 1.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Cerklje
na Gorenjskem.
Število prispelih ponudb: 5 – ni izbran.
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. 1 z dne 9. 1. 1998,
Ob-90.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 002-08/98
Ob-2142
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 Luče, Luče 106, Luče.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste v Konjski vrh in v Robanov kot.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del je april 1998, dokončanje del je dva
meseca od uvedbe v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejša cena.
Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Cestno podjetje Celje, d.d.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 14. uri, v prostorih Občine Luče,
Luče 106, Luče.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: Cestno podjetje Celje, d.d., najvišja cena: G-7 združenje za cestogradnjo, Ljubljana.
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. 15 z dne 27. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Občina Luče
Ob-2040
Na podlagi določil 42. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila po skupinah:
1. pralna in pomivalna sredstva –
5,927.269 SIT,
2. čistila – industrijska – 2,898.396 SIT,
3. papirna galanterija – 6,862.580 SIT,
4. vrečke za odpadke – 1,557.280 SIT,
5. potrošni čistilni material – 622.704
SIT,
6. sredstva za osebno nego –
5,536.216 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,404.445 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 14.
4. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.
Sposobnost se prizna:
– za skupino pralna in pomivalna sredstva:
1. Kimi, d.o.o., Trzin,
2. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
3. D.B. comp., d.o.o., Ljubljana,
4. Mavrica, d.d., Ljubljana,
5. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
6. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
7. Media, d.o.o., Domžale,
8. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana,
9. CHEMO, d.d., Ljubljana,
10. Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
– za skupino čistila – industrijska:
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
2. IVEC, d.o.o., Maribor,
3. D.B. comp., d.o.o., Ljubljana,
4. Mavrica, d.d., Ljubljana,
5. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
6. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
7. Media, d.o.o., Domžale,
8. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana,

– za skupino papirna galanterija:
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
2. Harper, d.o.o., Ljubljana,
3. IVEC, d.o.o., Maribor,
4. D.B. comp., d.o.o., Ljubljana,
5. Mavrica, d.d., Ljubljana,
6. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
7. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
8. Media, d.o.o., Domžale,
9. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana,
10. Papir servis, d.d., Ljubljana,
11. EUROPAP, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino vrečke za odpadke:
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
2. Harper, d.o.o., Ljubljana,
3. IVEC, d.o.o., Maribor,
4. D.B. comp., d.o.o., Ljubljana,
5. Frema, d.o.o., Kamnik,
6. JARD, d.o.o., Ljubljana,
7. Mavrica, d.d., Ljubljana,
8. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
9. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
10. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana,
11. CHEMO, d.d., Ljubljana,
– za skupino potrošni čistilni material:
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
2. IVEC, d.o.o., Maribor,
3. D.B. comp., d.o.o., Ljubljana,
4. Mavrica, d.d., Ljubljana,
5. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
6. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
7. Media, d.o.o., Domžale,
8. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana,
9. CHEMO, d.d., Ljubljana,
– za skupino sredstva za osebno nego:
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže,
2. Harper, d.o.o., Ljubljana,
3. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
6. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
7. Media, d.o.o., Domžale.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. marca 1998 ob 12. uri, na naslovu: Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
Število prispelih ponudb: 18.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členom ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-599.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 24. april 1998.
Ob-2041
Na podlagi določil 42. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: drobni inventar in
tekstil po skupinah:
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1. pisarniški drobni inventar – 832.431
SIT,
2. drobni inventar za medicino –
2,878.746 SIT,
3. drobni inventar za kuhinjo – 604.561
SIT,
4. delovna oblačila in zaščitna sredstva
– 2,254.019 SIT,
5. posteljno perilo in brisače –
1,399.421 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,969.178 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 14.
4. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.
Sposobnost se prizna:
– za skupino pisarniški drobni inventar:
1. Biro center, d.o.o., Ljubljana,
2. Jazon, d.o.o., Ljubljana.
– za skupino drobni inventar za medicino:
je ena sama in še ta nekompletna ponudba, zato se izbira ni izvedla.
– za skupino drobni inventar za kuhinjo:
1. Vistrom, d.o.o., Ljubljana,
2. Žarek Trade, d.o.o., Ljubljana.
– za skupino delovna oblačila in zaščitna
sredstva:
1. Liki, d.o.o., Ljubljana,
2. Žarek Trade, d.o.o., Ljubljana,
3. M-KZ-Krka, Novo mesto,
4. Gumiks, d.o.o., Kamnik.
– za skupino posteljno perilo in brisače:
1. Žarek Trade, d.o.o., Ljubljana,
2. M-KZ-Krka, Novo mesto,
3. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
4. Gumiks, d.o.o., Kamnik.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. marca 1998 ob 12. uri, na naslovu: Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
Število prispelih ponudb: 9.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členom ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-600.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 24. april 1998.
Ob-2042
Na podlagi določil 42. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dnevni odvoz, pranje in dobava opranega posteljnega perila.

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 14.
4. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.
Sposobnost se prizna:
1. Periteks, d.o.o., Trzin,
2. Labod, kemična čistilnica in pralnica,
d.o.o., Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. marca 1998 ob 12. uri, na naslovu: Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členom ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-601.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 24. april 1998.
Ob-2043
Na podlagi določil 42. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila po skupinah:
1. ribe in ribji izdelki – 1,120.409 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 28,387.797
SIT,
3. mleko in mlečni izdelki – 10,117.364
SIT,
4. sadje in zelenjava južna – 2,338.337
SIT,
5. domače sadje – 1,188.827 SIT,
6. kmetijski pridelki – zelenjava –
4,846.046 SIT,
7. kruh – 4,193.972 SIT,
8. sladice, pecivo – 5,139.781 SIT,
9. žito in žitni izdelki – 2,708.834 SIT,
10. špecerija – 5,383.718 SIT,
11. pijače – 5,182.553 SIT,
12. konzervirana, zmrznjena zelenjava in
sadje – 2,499.097 SIT,
13. olje – 1,050.545 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
74,179.788 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 14.
4. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.
Sposobnost se prizna:
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– za skupino ribe in ribji izdelki:
1. Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
2. Živila Kranj, d.d., Kranj,
3. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino meso in mesni izdelki:
1. Celjske mesnine, d.d., Celje,
2. Mesnica in delikatesa Oblak, Ljubljana,
3. Jurmes, d.d., Šentjur,
4. Štefan Strašek, s.p., Slovenske Konjice,
5. HAM HAM, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Celje,
2. Živila Kranj, d.d., Kranj,
3. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino južno sadje in zelenjava:
1. Pod orehom, Rudi Magajna, s.p., Brezovica,
2. Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
3. Živila Kranj, d.d., Kranj,
4. Jesih – Šubic, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino domače sadje:
1. Pod orehom, Rudi Magajna, s.p., Brezovica,
2. KZ Dobrunje, Dobrunje,
3. M-KZ Krka, Novo mesto,
4. Cvahte Miro, s.p., Ločje pri Poljčanah,
5. Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
6. Živila Kranj, d.d., Kranj,
7. Jesih – Šubic, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino kmetijski pridelki – zelenjava:
1. Pod orehom, Rudi Magajna, s.p., Brezovica,
2. Grad Rudi, Ljubljana,
3. KZ Dobrunje, Dobrunje,
4. M-KZ Krka, Novo mesto,
5. Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
6. Živila Kranj, d.d., Kranj,
7. Jesih – Šubic, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino kruh:
1. Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,
Ljubljana,
2. Pekarna Kranj, d.d., Naklo,
3. Pekarna Blatnik, Videm Dobrepolje,
4. Klasje MPP, d.d., Celje,
5. Cigale Pekarstvo, Idrija
6. Peks, d.o.o., Škofja Loka,
– za skupino sladice, pecivo:
1. Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,
Ljubljana,
2. Živila Kranj, d.d., Kranj,
3. Peks, d.o.o., Škofja Loka,
4. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino žito in žitni izdelki:
1. Živila Kranj, d.d., Ljubljana,
2. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino špecerija:
izbira se ne izvede, ker je ostala samo
ena popolna ponudba,
– za skupino pijače:
1. Živila Kranj, d.d., Kranj,
2. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino konzervirana, zmrznjena zelenjava in sadje:
1. Pod orehom, Rudi Magajna, s.p., Brezovica,
2. Živila Kranj, d.d., Kranj,
3. Media, d.o.o., Domžale,
– za skupino olje:
1. Helios Oljarna Domžale, d.o.o., Domžale,
2. Živila Kranj, d.d., Kranj.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. marca 1998 ob 13. uri, na naslovu: Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
Število prispelih ponudb: 51.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členom ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-602.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 24. april 1998.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členom ZJN.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 11, z dne 13. 2.
1998, Ob-598.
Predvideni datum objave dodelitve naročila v Uradnem listu RS: 24. april 1998.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-2044
Na podlagi določil 42. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Nova Gorica, kont. oseba Mario Pavlić, Kidričeva 17,
Nova Gorica, tel. 065/121-245, faks
065/28-667, soba št. 3.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za gradnjo naslednjih objektov:
1. optičnega kabla Dornberk–Branik,
2. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Masore–Krnice,
3. optičnega kabla Nova Gorica–
Most na Soči,
4. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Volarje,
5. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Dolenja Trebuša,
6. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Livek.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. optičnega kabla Dornberk–Branik –
22 mio SIT,
2. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Masore–Krnice – 20 mio SIT,
3. optičnega kabla Nova Gorica–Most
na Soči – 70 mio SIT,
4. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Volarje – 8 mio SIT,
5. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Dolenja Trebuša – 30 mio SIT,
6. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Livek – 12 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:
1. optičnega kabla Dornberk–Branik –
začetek 1. 7. 1998, zaključek 30. 9. 1998,
2. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Masore–Krnice – začetek 15.
4. 1998, zaključek 15. 6. 1998,
3. optičnega kabla Nova Gorica–Most
na Soči – začetek 15. 6. 1998, zaključek
30. 9. 1998,
4. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Volarje – začetek 1. 10. 1998,
zaključek 30. 10. 1998,
5. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Dolenja Trebuša – začetek
15. 4. 1998, zaključek 15. 7. 1998,
6. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Livek – začetek 1. 8. 1998,
zaključek 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-

sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Andrej Sobočan, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-246, faks
13-74-241.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material
po skupinah:
1. tonerji, trakovi za printerje in pisalne
stroje – 1,302.932 SIT,
2. obrazci – standardni – 603.005 SIT,
3. ostali pisarniški material – 5,567.320
SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,473.257 SIT.
4. Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev, začetek 15. 4. 1998 in zaključek 14.
4. 1999.
5. Utemeljitev priznanja sposobnosti:
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%, ker tujih ponudnikov ni bilo.
Sposobnost se prizna:
– za skupino tonerji, trakovi za printerje
in pisalne stroje:
1. Biro center, d.o.o., Ljubljana,
2. ID – Infodesign, d.o.o., Ljubljana,
3. Frema, d.o.o., Kamnik,
4. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
5. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
6. Jazon, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino obrazci – standardni:
1. Biro center, d.o.o., Ljubljana,
2. ID – Infodesign, d.o.o., Ljubljana,
3. Frema, d.o.o., Kamnik,
4. Kovinotehna, d.d., PC Ljubljana,
5. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
6. Jazon, d.o.o., Ljubljana,
– za skupino ostali pisarniški material:
1. Biro center, d.o.o., Ljubljana,
2. Frema, d.o.o., Kamnik,
3. Zrim-ko, d.o.o., Ljubljana,
4. Jazon, d.o.o., Ljubljana,
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. marca 1998 ob 13. uri, na naslovu: Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
Število prispelih ponudb: 6.

Ob-2045
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

venije, d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.
Število prispelih ponudb: 12.
Podatki o izbranem najugodnejšem ponudniku:
1. Telmont, d.o.o., PE Koper, Ul. 15.
maja 13, Koper,
– optičnega kabla Dornberk–Branik,
2. Kajtna Igor, s.p., Koreninova 12, Ljubljana,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Masore–Krnice,
3. PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– optičnega kabla Nova Gorica–Most na
Soči,
4. Telekomunikacije Skrt Drago, s.p.,
Gregorčičeva 2, Tolmin
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Volarje,
5. Kajtna Igor s.p. Koreninova 12,
Ljubljana,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Dolenja Trebuša,
6. Imotel, d.o.o., Bazoviška 4, Nova Gorica,
– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Livek.
Vrednost dodeljenega naročila (zneski
brez p. d.):
1. optičnega kabla Dornberk–Branik –
24,906.276 SIT,
2. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Masore–Krnice – 14,691.040
SIT,
3. optičnega kabla Nova Gorica–Most
na Soči – 49,742.916 SIT,
4. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Volarje – 7,690.024 SIT,
5. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Dolenja Trebuša –
21,486.325 SIT,
6. telefonskega kabelskega omrežja
KKO in RNO Livek – 12,890.689 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. 15 z dne 27. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Nova Gorica
Ob-2046
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 Velike Lašče, Velike Lašče 15,
Velike Lašče, tel. 061/789-238, faks
061/789-238.
2. Predmet javnega naročila: storitve –
redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih in občinskih cest.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 4. 1998 in zaključek 15. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejše cene na merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.
1998 ob 19. uri, na naslovu: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.
7. Število prispelih ponudb: 3.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
9. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3.
1998, Ob-1925.
Občina Velike Lašče
Su 33/98
Ob-2047
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: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto, kont. oseba Marko
Zupanič, I. nadstropje, soba št. 115, tel.
068/321-722, int. 148.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
pisarniškega in drugega potrošnega materiala v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok začetka dobave bo določen ob podpisu pogodbe; dokončanje
del: 31. 12. 1998.
6. Javno odpiranje ponudb: 31. 3. 1998
ob 10. uri, v sobi št. 115 Okrožnega sodišča v Novem mestu, Jerebova 2.
7. Število prispelih ponudb: 11, od katerih 10 odgovarja formalnim razpisnim pogojem.
8. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran: Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska cesta 121, Ljubljana.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
10. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3.
1998, Ob-1000.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Ob-2048
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: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Matekovič Jože, Kanižarica, Črnomelj,
tel.
068/56-100,
faks
068/52-394.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je letna nabava materialov in storitev v okviru rednega poslovanja (materiali, vzdrževanja, izvedba manjših gradbenih, instalaterskih in obrtniških del in
odkup odpadnih surovin).

Št.

3. Orientacijska vrednost naročila: različno po posameznih vrstah naročila.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek marec 1998 in zaključek marec 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del, kot tudi ponujene ugodnosti
ponudnika ter dosedanje reference izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 3.
1998 ob 12. uri, na Rudniku Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., Kanižarica, Črnomelj.
Število prispelih ponudb: 21, najnižja cena: različno po posameznih sklopih, najvišja
cena: različno po posameznih sklopih.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998,
Ob-853.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 4. 1998.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.
Črnomelj
Ob-2049
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, kont. oseba Anatol Sazonov, gr. inž., Trg Celjskih knezov 9,
Celje,
tel.
063/484-822,
faks
063/441-800.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: javni razpis letnega
in zimskega vzdrževanja mestnih ulic in
trgov v Mestni občini Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila: letno
30 mio SIT, zimsko 70 mio SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 31.
12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in ponujena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 2.
1998, na naslovu: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, sejna soba.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne 6. 2. 1998,
Ob-511.
Mestna občina Celje
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Št. 219/98
Ob-2050
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vrtec Koper, kont. oseba Klara Franca,
Kettejeva 13, Koper, tel. 066/276-244,
faks 066/272-548.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
A) sadje in zelenjava,
1. južno sadje,
2. sadje,
3. zelenjava;
B) kruh in pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki in testenine,
D) meso in mesni izdelki,
E) perutnina in perutninski izdelki,
F) ribe,
G) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki,
H) jajca,
I) splošno prehrambeno blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:
– za skupino B: Kruh Koper, Ter-Pan
Sečovlje, Mlinotest-Pekarna Koper,
– za skupino D: Kras Commerce Sežana, Mesarstvo Čefuta, s.p., Koper,
– za skupino E: PK Pivka, Perutnina Ptuj,
Kras Commerce Sežana, Mesarstvo Čefuta, s.p., Koper,
– za skupino G: Planika Kobarid, Agroind
Vipava, Mlek. Celeia Petrovče, Ljubljanske
Mlekarne,
– za skupino H: PK Pivka, Farma Ceglar
D. s.p., Sv. Anton.
Čas priznanja sposobnosti: 8 mesecev,
od 1. 5. 1998 do 31. 12. 1998.
Za skupine A, C, F in I razpis ni uspel.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: vsi kriteriji in merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Koper,
uprava vrtca, Kettejeva 13, Koper.
Število veljavnih prispelih ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 4. 1998.
Vrtec Koper
Št. 385/98-3
Ob-2051
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 Gornja Radgona, Partizanska ce-
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sta 13, Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev parkirišča
pri pokopališču v Gornji Radgoni.
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.
Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 12.30, na naslovu naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1.
1998.
Št. 385/98-3
Ob-2052
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 Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev športnih
igrišč pri osnovni šoli v Gornji Radgoni.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.
Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 13. uri, na naslovu naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.
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 razpisa: Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1.
1998.
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Št. 385/98-3
Ob-2053
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 Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: asfaltiranje pločnikov ob magistralni cesti M 10-1.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.
Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1.
1998.
Št. 385/98-3
Ob-2054
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 Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Spodnja Ščavnica–Plitvički
vrh.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.
Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.

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 razpisa: Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1.
1998.
Št. 385/98-3
Ob-2055
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 Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, kont. oseba Jože
Ščavnčar, inž. gr., tel. 069/61-671.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Lešane–Nasova.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je cenovno
najugodnejši.
Kot najboljši ponudnik je bilo izbrano
Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, Maribor.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 3.
1998 ob 11.30, na naslovu naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.
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 razpisa: Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1.
1998.
Občina Gornja Radgona
Ob-2056
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: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba Marina Cankar,
d.i.a., Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
212-838, faks 1312-327.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: višja strokovna gostinska šola Bled; izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev, začetek 15. 4.
1998 in zaključek 15. 11. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: IMP inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, je bil izbran na podlagi referenc, bonitete in ponudbene cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Urad za šolstvo in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana.
Naročnik RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 148,288.529 SIT, najvišja cena:
176.291.357 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. 11 z dne 13. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2057
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: adaptacija podružnične osnovne šole Sele.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in 6 dni, začetek
15. 6. 1998 in zaključek 21. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, izkušnje, ponudbena
cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 26,500.000 SIT, najvišja cena:
37,443.580 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998,
Ob-1070.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št.

Št. 81-14/62
Ob-2058
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Kostja Skok, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386 61 174-2750, faks 386 61 174-2702.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
in dobava omar za opremo vodenja v
400 kV in 220 kV stikališču v RTP
400-220/110/35 kv Divača.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek maj 1998, zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 4.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 15,378.600 SIT, najvišja cena:
21,381.127 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Št. 8174/1998/617
Ob-2059
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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386
61 174-2427, faks 386 61 174-2432.
2. Predmet javnega naročila: dobava
opreme za DV 2 × 110 kV Selce–Laško:
A) Dobava vrvi.
B) Dobava steklenih kapastih izolatorjev
skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim
materialom.
C) Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom.
D) Dobava OPGW s priborom.
E) Dobava naprav za prenos kriterija distančne zaščite.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 10,000.000 SIT,
B) 8,000.000 SIT,
C) 9,000.000 SIT,
D) 26,000.000 SIT,
E) 4,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev
Začetek:
A) maj 1998,
B) maj 1998,
C) maj 1998,
D) maj 1998,
E) maj 1998.
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Zaključek:
A) julij 1998,
B) julij 1998,
C) julij 1998,
D) julij 1998,
E) december 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: zagotavljanje kvalitete, skupna ponudbena cena, reference ponudnika, rok plačila, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 2.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb:
A) 6
B) 4,
C) 5,
D) 2,
E) 3.
Najnižja cena:
A) 9,287.460 SIT,
B) 7,299.654,60 SIT,
C) 8,224.721,22 SIT,
D) 20,000.000 SIT,
E) 5,499.296 SIT.
Najvišja cena:
A) 13,561.146,90 SIT,
B) 8,764.434 SIT,
C) 10,403.539,49 SIT,
D) 23,904.989 SIT,
E) 5,940.562 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. 5 z dne 23. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 4
Ob-2060
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/329-167, 13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 31.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) Laboratorijski material.
b) Laboratorijski testi.
c) Biokemični reagenti.
d) Reagenti za analizatorje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. podskupina: 32,600.000 SIT,
2. podskupina: 17,600.000 SIT,
3. podskupina: 13,300.000 SIT,
4. podskupina: 24,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 5.
1998 in zaključek 31. 4. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, kvaliteta, boniteta ponudni-
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ka, reference ponudnika, celovitost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ljubljana, OE Center, Metelkova 9,
Ljubljana.
1. sklop: Laboratorijski material; št. prispelih
ponudb:
3,
najnižja
cena:
32,141.928,21 SIT, najvišja cena:
34,221.175,65 SIT.
2. sklop: Laboratorijski testi; št. prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 6,064.511
SIT – delna ponudba, najvišja cena:
21,701.243,10 SIT – delna ponudba.
3. sklop: Biokemični reagenti; št. prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 8,320.385
SIT – delna ponudba, najvišja cena:
14,874.569,20 SIT – delna ponudba.
4. sklop: Reagenti za analizatorje; št.
prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
7,518.837 SIT – delna ponudba, najvišja
cena: 20,076.386,10 SIT – delna ponudba.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998,
Ob-404.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-2061
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 Krško, kont. oseba Ivanka Kraljič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava lokacijskega načrta za obvoznico Krško (most).
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in zaključek 1. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– reference ponudnika (40%),
– rok izdelave (40%),
– cena (20%).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 1998
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 4,240.000 SIT, najvišja cena:
4,800.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Občina Krško
Su 21/98-22
Ob-2140
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: Ustavno sodišče Republike Slovenije,
kont. oseba: Zlatko Glavica, Beethovnova
ul. 10, 1000 Ljubljana, tel. 061/1776 400,
faks: 061/210-451.
2. Predmet javnega naročila: dobava reprezentančnega osebnega avtomobila
s prostornino 2.400 do 3.000 ccm za
potrebe Ustavnega sodišča RS, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,5 mio SIT.
4. Dobavni rok: največ dva meseca od
podpisa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji. Pri dejanski izbiri ni bila upoštevana referenca za
domačega ponudnika v višini 10%. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Porsche
Slovenija, d.o.o., Ljubljana, z avtomobilom
Audi A6, 2,8 Quattro, 5 st. tiptronic,
2.771 ccm, 142 kW (193 KM).
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 11.30 v zgradbi Ustavnega sodišča RS, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. Na razpis je prispelo 5 ponudb z najnižjo ceno 6,019.337 SIT in najvišjo ceno
8,783.816 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. do
42. členu zakona o javnih naročilih.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998, Su 21/98-14.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 4. 1998.
Su 21/98-22
Ob-2141
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: Ustavno sodišče Republike Slovenije,
kont. oseba: Janko Koren, Beethovnova ul.
10, Ljubljana, tel. 061/1776-459, faks:
061/210-451.
2. Predmet javnega naročila: obnovitvena in druga investicijsko-vzdrževalna dela
na Beethovnovi ulici 10, v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28 mio SIT.
Razpis je bil objavljen dne 6. 3. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– pričetek del: 18. 5. 1998,
– dokončanje del: 31. 8. 1998 za pritličje in 18. 9. 1998 za klet.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji. Pri dejanski izbiri ni bila upoštevana referenca za
domačega ponudnika v višini 10%. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran GP Ener-

goplan, d.d., Ljubljana.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 4.
1998 ob 10.30 v zgradbi Ustavnega sodišča RS, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. Na razpis so prispele 3 ponudbe z
najnižjo ceno 37,014.139,94 SIT in najvišjo ceno 46,950.255,32 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. do
42. členu ZJN.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998, Su 21/98-14,
Ob-995.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 4. 1998.
Ustavno sodišče RS, Ljubljana
Ob-2146
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 Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, Cerklje, tel.064/422-518.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
plazu pod lokalno cesto Grad–Ambrož
pod Krvavcem.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pričetek del oktober 1997, dokončanje november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena, reference,
rok izvedbe, fiksnost cen.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 13.
10. 1997 ob 13. uri, v prostorih Občine
Cerklje na Gorenjskem.
Število prispelih ponudb: 5 ponudb. Izbran PUH.
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. 61, z dne 3. X. 1997;
Ob-4216.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-1973
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega
razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Šef Danilo, tel. 062/3005-710, faks
062/3005-701.
2. Predmet javnega naročila: izvajanje
preiskav fizikalno-kemijskih lastnosti olj
za energetske transformacije v letu
1998.
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3. Ocenjena vrednost: 6,500.000 SIT.
4. Rok začetka del takoj; predvideno dokončanje del v 10 mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in njegova
usposobljenost za realizacijo takega dela,
rok za izvedbo, razpolaganje z ustreznimi
strokovnimi kadri, laboratorijsko opremo,
programi in podatkovnimi bazami, predhodne aktivnosti na enakih nalogah.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 321-01-55/98-16
Ob-1974
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kont. oseba Ljudmila Avbelj, Dunajska 56, 58, Ljubljana, tel. 178-90-54,
soba št. 642, e-mail: ljudmila.avbelj@mkgp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava računalniške aplikacije za vodenje finančnih intervencij MKGP.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,987.500 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 4. 1998 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ker je naročilo nadaljevanje že
opravljenega dela, je zanj usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
opremo, strokovnimi kadri in specifičnim
znanjem, pridobljenim v procesu izdelave
osnovne aplikacije za skupen informacijski
sistem MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 404-08-1/98
Ob-1975
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/131-8164.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine:
– uvoz delov za tacan sistem – Ljubljana/Brnik,
– vgradnja delov na letalo turbolet
L-410/Praga, ČR.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
15,930.078 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 9.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika (Iskra
commerce trgovina, d.o.o., Ljubljana): najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.

Št.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena in plačilni pogoji.
Ministrstvo za obrambo
Št. 305-022/98-502
Ob-1976
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: ZPKZ Dob pri Mirni, gospodarska enota
Pohorje, kont. oseba Janez Strmole, Slovenska vas 14, Mirna na Dolenjskem, tel.
068/47-010, faks 068/47-114.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: program za modeliranje in NC – program za gospodarsko
enoto »Pohorje« Mirna.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,934.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 14. 4. 1998 in zaključek 8. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: osnova programu za modeliranje
mora biti program ME 10.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: ZPKZ Dob pri Mirni GE »Pohorje«,
kont. oseba Janez Strmole, Slovenska vas
14, Mirna na Dolenjskem.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena: 7,934.000 SIT, najvišja cena:
7,934.000 SIT.
Zavod za prestajanje kazni zapora,
Dob pri Mirni

Javni razpisi
Popravek
Ob-2159
V javnem razpisu za pridobitev in izbor
izvajalcev za izvajanje programa dopolnilnega usposabljanja prodajalcev »Prodajalec za
današnji čas«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998, Ob-1855, se
spremenita spodaj našteti točki v naslednjem:
– v točki 7. se spremeni rok za prijavo in
pravilno glasi: 7. maj 1997 do 9. ure,
– v točki 9. se spremeni datum odpiranja ponudb in pravilno glasi: četrtek, 7.
maj 1998 ob 11. uri.
Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana
Ob-2105
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, za projekt Triglavski narodni
park, SL-9506.02.02-4, ki ga financira
Evropska skupnost iz sredstev PHARE v okviru programa prekomejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo objavlja
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javni razpis
za nabavo in vgradnjo okolju prijazne
opreme za pridobivanje električne
energije za potrebe planinskih koč v
Triglavskem narodnem parku
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic programa PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira dobavitelja in
monterja okolju prijazne opreme za pridobivanje električne energije s pomočjo solarnih celic za potrebe planinskih koč v Triglavskem narodnem parku.
Ponudniki se lahko prijavijo le na razpis v
celoti. Ponudba mora popolnoma ustrezati
opisu v tehničnih specifikacijah.
Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe obsega kupljenega blaga za 15% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu.
Oprema se dostavi in vgradi na lokacijah:
Koča Sedmera jezera (TNP), Koča Dedno polje (TNP), Koča Vogar (TNP), Koča
Krstenica (TNP), Koča Čiprije (TNP), Koča
Klek (TNP), Koča Vrata (TNP), Koča Zgornja Krma (TNP), Koča Mala Pišnica (TNP),
Koča Jalovec (TNP), Koča Trebiščina (TNP),
Koča Za Skalo (TNP), Koča Plazi (TNP),
Koča Planina Duplje (TNP), Koča Berebica
(TNP), Koča Velo polje (TNP), Koča v Lazu
(TNP), Planinska koča na Vojah (P.D. Srednja vas), Vodnikov dom na Velem polju (P.D.
Srednja vas), Aljažev dom v Vratih (P.D. Dovje Mojstrana), Koča pri izviru Soče (P.D.
Jesenice), Blejska koča v Lipanci (P.D.
Bled), Staničev dom (P.D. Javornik - Koroška Bela), Kovinarska koča v Krmi (P.D. Javornik - Koroška Bela), Triglavski dom na
Kredarici (P.D. Ljubljana Matica), Koča pri
Triglavskih jezerih (P.D. Ljubljana Matica).
2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo naslednji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o
nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe
o nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in sklenitev pogodbe o nakupu (v angleščini in
slovenščini)
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na naslovu: Triglavski narodni park, Kidričeva 2,
4260 Bled, Slovenija, fax: 386 64 77 408
tel: 386 64 741 188. Kontaktni osebi: Martin Šolar, Sašo Hrovat
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 14 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu.
3. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do 5. junija 1998 do 15.
ure po lokalnem času na naslov: Triglavski
narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Slovenija.
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Odpiranje ponudb se bo vršilo dne 9.
junija 1998 ob 10. uri po lokalnem času na
istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko
udeleži le en predstavnik ponudnika s pismenim pooblastilom.
Celotni postopek javnega razpisa in izbire dobavitelja bo opravljen po pravilih
PHARE.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-2105
The Republic of Slovenia, Ministry of
Environment and Physical Planning for the
project
Triglav
National
Park,
SL-9506.02.02-4 financed from PHARE
funds in the framework of Cross-border
Cooperation Programme between Slovenia
and Italy,
issues this invitation to public tender
for the supply and installation of
environment friendly electric power
equipment needed for mountain huts in
the Triglav National Park
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe. Supplies
must originate from those countries.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the
selection of supplier & assembler of environment friendly electric power system generated by solar energy and adapted to
mountain huts needs in the TNP.
Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description as set
out in the Technical Specifications.
The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.
The supplies must be delivered and installed at following locations: Koča Sedmera jezera (TNP authority), Koča Dedno polje (TNP
authority), Koča Vogar (TNP authority), Koča
Krstenica (TNP authority), Koča Čiprije (TNP
authority), Koča Klek (TNP authority), Koča Vrata (TNP authority), Koča Zgornja Krma (TNP
authority), Koča Mala Pišnica (TNP authority),
Koča Jalovec (TNP authority), Koča Trebiščina
(TNP authority), Koča Za Skalo (TNP authority),
Koča Plazi (TNP authority), Koča Planina Duplje (TNP authority), Koča Berebica (TNP authority), Koča Velo polje (TNP authority), Koča v
Lazu (TNP authority), Planinska koča na Vojah
(M.C. Srednja vas), Vodnikov dom na Velem
polju (M.C. Srednja vas), Aljažev dom v Vratih
(M.C. Dovje Mojstrana), Koča pri izviru Soče
(M.C. Jesenice), Blejska koča v Lipanci (M.C.
Bled), Staničev dom (M.C. Javornik - Koroška
Bela), Kovinarska koča v Krmi (M.C. Javornik Koroška Bela), Triglavski dom na Kredarici
(M.C. Ljubljana Matica), Koča pri Triglavskih
jezerih (M.C. Ljubljana Matica).
2. Tender dossier
The following documents in English are
issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts,
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3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts (in English
and Slovene language).
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Triglavski narodni park, Kidričeva 2, 4260
Bled, Slovenia, Fax: 386 64 77 408 Tel.:
386 64 741 188, Contact persons: Martin
Šolar, Sašo Hrovat.
Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 14 days after
publication of this announcement in the
Official Gazette at the latest.
3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted,
at the latest, on June 5, 1998, at 3.00 p.m.
local time, at: Triglavski narodni park, Kidričeva 2, 4260 Bled, Slovenia.
The tenders will be opened in public
session on June 9, 1998, at 10.00 a.m.
local time at the same address.
Only one tenderer´s representative, submitting the power of attorney, may attend
the opening session.
The complete procurement procedure
will follow PHARE regulations.
Ministry of Environment and
Physical Planning
Št. 2/98
Ob-2114
Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-1), pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/97 in 11/98),
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Helenske republike o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti, z dne
10. novembra 1993 in programa sodelovanja na področju izobraževanja, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike za obdobje 1998 do
2000 ter delovnega protokola prvega zasedanja slovensko-grškega mešanega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, z dne 31. marca 1998, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Grčijo za obdobje
od1999 do 2000
1. Predmet razpisa je program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo za obdobje 1999 do 2000.
Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
so:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.8/91-1);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95);

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave;
– slovenski in grški nosilec morata vložiti
prijavi sočasno.
Merila za izbiro so:
– kvaliteta znanstvenega projekta,
– interes za sodelovanje – komplementarnost skupin,
– perspektive sodelovanja – možnosti
razširitve mednarodnega znanstvenega sodelovanja,
– uporabnost projekta v praksi.
Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je praviloma 2 leti, obiski za realizacijo projektov pa se bodo začeli izvajati v letu
1999.
2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 5 milijonov SIT.
3. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je januar 1999.
4. Pisne vloge z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru slovensko-grškega programa znanstveno-tehnološkega sodelovanja za leto 1999
do 2000” morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, 1000 Ljubljana, Slovenska 50.
Vloga mora prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 30. junija 1998 do 12. ure.
5. V roku dostavljene vloge bo odprla
komisija za odpiranje vlog dne 1. septembra 1998, v prostorih Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
6. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po 1. zasedanju slovensko-grškega mešanega odbora, predvidoma pred
31. decembrom 1998.
7. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, pri
Alenki Kocjan, oziroma v tajništvu Sektorja
za mednarodno-znanstveno-tehnološko sodelovanje, od dneva objave v Uradnem listu
RS, med 9. in 15. uro.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 18/98
Ob-2115
Na podlagi proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 78/97) objavlja Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva, s soglasjem Ministrstva za malo gospodarstvo
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
posojila za naložbe v obnovo in razvoj
turističnih objektov
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarska (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur. l.
RS, št.62/95) in spremembah iste odredbe (Ur. l. RS, št. 37/97) ter predpisa navedenega v uvodnem delu razpisa bo sklad
RS za razvoj malega gospodarstva dodeljeval finančna sredstva kot pomoč enotam
malega gospodarstva pri:
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– naložbah v izgradnjo in razvoj gostinskih obratov s prenočitvenimi zmogljivostmi,
– naložbah v obnovo in izgradnjo žičnic.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
bo finančna sredstva dodeljeval v obliki subvencioniranja obresti investicijskih kreditov,
najetih pri poslovnih bankah.
Skupni znesek subvencioniranja je
66,000.000 SIT.
2. Kriteriji in pogoji za dodeljevanje sredstev
2.1. Splošni kriteriji
Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po določilih zakona o razvoju malega gospodarstva, ki po standardni
klasifikaciji dejavnosti glede na svojo dejavnost v zadnjih 6 mesecih od razpisa razvrščena v naslednji skupini:
H. Gostinstvo – dejavnost hotelov (šifra
55.1)
I. Promet, skladišičenje in zveze-dejavnost žičnic (šifra 60.213).
2.2. Posebni kriteriji
Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti razvojni program naravnan skladno z usmeritvami Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki
Sloveniji,
– imeti lastno izoblikovan tržni program
in zagotovljeno tržišče za svoje storitve,
– ne smejo biti v stečajnem postopku ali
prisilni poravnavi.
2.3. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za subvencioniranje, če znaša predračunska vrednost
investicije največ 91,000.000 SIT. Maksimalna višina posojila, ki je predmet subvencioniranja, znaša 50% predračunske vrednosti oziroma največ 45,500.000 SIT.
Prosilci morajo imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Sredstva bodo podjetjem izplačana za
plačilo obresti, ki so zapadle v letu 1997 in
do 31. 3. 1998. Višina subvencije obrestne
mere za posameznega investitorja lahko
znaša največ do 50% od višine plačnih obresti.
2.4. Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prosilci:
– katerih projekti imajo izrazite multiplikativne učinke na širšem turističnem območju,
– ki bodo dokumentirali (statistični obrazec TU-11), da so neti izvoznik in to s tem,
da je delež nočitev tujih gostov v skupnem
številu nočitev v predhodnem letu znašal
vsaj 45% (velja le za skupino 55.1),
– ki imajo višjo stopnjo zasedenosti ležišč (velja le za skupino 55.1),
– katerih razvojni program z opredelitvijo investicij izkazuje večjo razvojno naravnanost programa,
– katerih projekti so izrazito ekološko naravnani (varčevanje z energijo, okoljska primernost),
– katerih projekti še trajajo oziroma so
bili zaključeni pred manj kot 2 leti,
– katerih projekt zagotavlja ohranitev ali
odpiranje večjega števila delovnih mest,
– ki uvajajo sodobnejšo tehnologijo.
3. Vsebina vloge za posojilo
1. obrazec Sklada za pridobivanje pomoči,
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2. poslovni načrt potrjen s strani banke,
3. kreditno pogodbo,
4. obračun bančnih obresti,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe BON-3, podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za plačilni promet, za SP potrdilo o plačanih davkih
od krajevno pristojne izpostave DURS),
6. pismeno izjavo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave ali stečaju,
7. za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
8. za SP fotokopijo priglasitvnega lista
obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od krajevno
pristojne izpostave DURS,
9. za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja,
10. obvestilo Zavoda za statistiko o dejavnosti in matični številki,
11. izkaz uspeha in bilanca stanja za
leto 1997.
4. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na
naslov: Sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/217-872.
Vloga mora biti dostavljena v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa in
oznako “Ne odpiraj – vloga”. Vse prosilce
obveščamo, da mora vloga vsebovati vso
zgoraj navedeno dokumentacijo za posamezno vrsto nosilca.
Rok za prijavo je odprt od objave 1. 6.
1998. Odpiranje vlog bo 4. 6. 1998.
Sklada RS za razvoj malega gospodarstva bo prosilce, katerih vloge so nepopolne
oziroma neustrezne pozval, da jih v roku 10
dni od prejema obvestila dopolnijo oziroma
prilagodijo pogojem javnega razpisa. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena
oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga, ki prispe po roku za
prijavo.
Vse popolne in ustrezne vloge bo obravnaval Upravni odbor sklada in o njih odločil.
Sklep o določitvi bo posredovan predlagateljem najkasneje v 30 dneh po odločitvi
organa upravljanja.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Datum porabe sredstev bo objavljen v sredstvih javnega informiranja.
Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu.
Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva
Št. 362-5/98
Ob-2116
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 6. člena stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj v
najem v Dravogradu, Ilirski Bistrici,
Jesenicah, Kopru, Murski Soboti,
Sežani in Prevaljah
Predmet razpisa:
Dravograd:
– Meža 4, št. stanovanja 7, v izmeri
66,21 m2,
Ilirska Bistrica:
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– Gubčeva 5, št. stanovanja 6, v izmeri
75,69 m2,
Jesenice:
– Tavčarjeva ulica 1a, št. stanovanja 35,
v izmeri 51,01 m2,
Koper:
– Vodopivčeva ulica 3, št. stanovanja 2,
v izmeri 29,10 m2,
Murska Sobota:
– Vrtna ulica 8, št. stanovanja 47, v izmeri 32,44 m2,
– Vrtna ulica 6, št. stanovanja 26, v izmeri 77,62 m2,
– Lendavska ulica 17b, št. stanovanja
39, v izmeri 78,80 m2,
Sežana:
– 1. tankovske brigade 5, št. stanovanja
52, v izmeri 27,37 m2,
Prevalje:
– Trg 38, št. stanovanja 10, v izmeri
53,15 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, zaposleni v carinarnicah in carinskih izpostavah.
Pogoji razpisa:
Predlog predstojnika s prednostnim redom v organu in vlogami prosilcev, ki so
upravičeni po tem razpisu, v skladu z določbami Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, se
pošlje na Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, v roku 14 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Vlada RS,
Servis skupnih služb vlade
Št. 196/98
Ob-2134
Na podlagi zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju
zakon), pravilnika o pogojih za pridobitev in
dodeljevanje sredstev Sklada za regionalni
ravzoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in sprememb pravilnika (v nadaljevanju pravilnik) ter sklepa vlade Republike Slovenije z dne 16. 4. 1998 o finančnem načrtu in naložbeni politiki sklada v letu
1998 objavlja upravni odbor Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
tretji javni razis
za dodeljevanje posojil in jamstev
projektom, ki so namenjeni
skladnejšemu regionalnemu razvoju in
ohranjanju poseljenosti slovenskega
podeželja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje posojil in jamstev sklada investitorjem (fizične
osebe, poslovni subjekti in občine) z območij, ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji na podlagi
zadnje objavljene uredbe, in sicer za posamezne namene, opredeljene v točkah A, B,
C, Č in D tega razpisa.
Po tem razpisu je za financiranje projektov okvirno na voljo:
– za projekte kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (A) in projekte gospodarskih dejavnosti (B) 950,000.000 SIT,
– za premostitveno financiranje infrasatrukturnih projektov (C) 100,000.000 SIT,
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– za projekte izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja (Č) 50,000.000
SIT,
– za dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
(D) 300,000.000 SIT.
2. Predmet razpisa je tudi dodeljevanje
posojil, jamstev in nepovratnih sredstev investitorjem (fizične osebe in poslovni subjekti), ki jih na podlagi pogodbe skupaj razpisujeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za financiranje posebnih projektov v kmetijstvu, opredeljenih v točki E tega razpisa, za kar bo iz
sredstev sklada na voljo:
– posojil 350,000.000 SIT,
– jamstev 100,000.000 SIT,
in iz sredstev proračuna za leto 1998 na
podlagi zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
347,000.000 SIT nepovratnih sredstev.
II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za
posojilo oziroma jamstvo na originalnem
obrazcu sklada vrste A (kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, posebni projekti v kmetijstvu), B (gospodarske dejavnosti) ali C (infrastruktura), odvisno od tega, za
katero posojilo oziroma jamstvo se poteguje. Vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva sklad od investitorja in
so navedene na posameznem obrazcu.
2. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, priložiti kratek opis
investicije z osnovnimi podatki o investiciji.
3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT in ne več kot 15 mio SIT, vlogi
priložiti poslovni načrt.
4. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 15 mio SIT, vlogi priložiti investicijski
program po metodologiji, objavljeni v priročniku za izdelavo investicijskega programa (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana).
5. Posojilo ali jamstvo je namenjeno za
isti projekt le enkrat, razen če gre za projekt, za katerega znesek v prvem ali drugem
razpisu sklada in/ali znesek nepovratnih
sredstev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letih 1996 in 1997
skupaj ni presegel 25% investicijske vrednosti. V tem primeru so dodeljena sredstva
klasificirana kot dopolnilna in se prosilec
lahko poteguje za posojilo oziroma jamstvo
še enkrat, če projekt poteka v več fazah.
6. Za namene, opredeljene v točkah A,
B, C, Č in E lahko kandidirajo tudi investitorji, ki projekte izvajajo izven naselij, naštetih v uredbi, če izhajajo iz že izdelanih projektov CRPOV in VTC, so vključeni v posebne programe v kmetijstvu ali izhajajo iz drugega celovitega programa. Investitorjem iz
te točke se obrestna mera poveča za 1
odstotno točko.
III. Finančni pogoji, skupni za vse namene
1. Minimalna višina zaprošenih sredstev
je 1 mio SIT.
2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
3. Posojilo se obvezno zavaruje pri zavarovalnici, z vpisom hipoteke na premoženje
ali drugimi oblikami zavarovanja.
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4. Posojila do 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
5. Posojila nad 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
6. Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, izvršena v letu 1998 iz lastnih sredstev, vendar
največ v višini 30% dodeoljenega posojila.
Prosilec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenega posojila, a ne več kot
350.000 SIT.
7. Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah, razen za namene D, E/2 in E/3.
8. Posojila lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih srdstev, razen za namene
E, kjer je delež lastnih sredstev najmanj
20%.
IV. Pogoji za dodelitev in nameni dodeljevanja spodbud
A) Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Investitorji so lahko fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti in
bodo projekt izvajali v naseljih, naštetih med
demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi.
1. Financiranje nakupov, obnove in programskih preusmeritev kmetij; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 60% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 15 let,
– obrestna mera TOM +2,5%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
2. Financiranje izvedbe projektov doplnilnih dejavnosti kmetij; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– dobava vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM +3%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije in vlogo A za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci pri krajevni enoti
Hranilno kreditne službe v Sloveniji.
B) Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti
Investitorji so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani v Republiki Sloveniji in začetniki (ki
morajo pogoje za opravljanje dejavnosti izpolnjevati ob dokončanju investicije), ki bodo projekt izvajali v naseljih, naštetih med
demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi.
1. Financiranje gospodarskih naložb: pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM +4,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije in vlogo B za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci pri pooblaščenih
enotah Abanke v Sloveniji.
C) Premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov
Investitorji so lahko občine v Republiki
Sloveniji.

1. Premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov krajev na demografsko
ogroženih in gorsko-višinskih območjih, ki
so vključeni v program CRPOV in VTC ali
kak drug celovit sektorski ali regionalni program, ki ga je sklad verificiral in so pogoj za
gospodarsko dejavnost, predvideno v programu; pogoji:
– delež posojila je lahko največ 30% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 2 leti,
– obrestna mera TOM +5,
– šestmesečni moratorij na odplačevanje posojila,
– garancija občinskega proračuna.
Informacije in vlogo C za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.
Č) Financiranje projektov za izvajanje
programov aktivne politike zaposlovanja
Investitorji so lahko fizične osebe, ki so
vključene v program samozaposlitve na Zavodu za zaposlovanje in bodo projekt izvajale v naseljih, naštetih med demografsko
ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v
uredbi in prosilci v občinah, v katerih je
stopnja brezposelnosti večja od povprečja v
Republiki Sloveniji.
1. Financiranje projektov, ki izhajajo iz
programov aktivne politike zaposlovanja na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM +4%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici in
na območnih enotah Zavoda za zaposlovanje po 5. 5. 1998.
D) Dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
1. Sklad dodeljuje jamstva investitorjem,
ki izpolnjujejo pogoje za katerokoli točko iz
točk A, B, C, Č in E, imajo podpisano pogodbo z banko o dodelitvi posojila in ne
morejo pridobiti drugega jamstva zaradi negativnih vplivov trga nepremičnin na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Informacije za projekte iz točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.
E) Financiranje posebnih projektov v
kmetijstvu
Investitorji so lahko fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti.
1. Financiranje pilotnega projekta generacijski krediti za mlade kmetovalce; pogoji:
– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev v finančni konstrukciji je lahko največ 80% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 15 let,
– obrestna mera TOM +2%, ki bo subvencionirana za čas moratorija na odplačevanje posojila,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
2. Financiranje projekta sanacija kmetij
pod posebnimi pogoji z odobritvijo dodatnih posojil, reprogramiranjem obveznosti do
bank z izdajo poroštev in/ali subvencioniranimi obrestmi in nepovratnimi sredstvi.
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Informacije za projekte iz točk E/1 in
E/2 lahko dobijo prosilci na sedežu sklada
v Ribnici in na oddelkih za kmetijsko svetovanje Uprave Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva po 5. 5. 1998. Vloge
za ta posojila se odda na obrazcu A.
3. Financiranje projekta sanacija kmetijskih podjetij in zadrug pod posebnimi pogoji z odobritvijo dodatnih posojil, reprogramiranjem obveznosti do bank z izdajo poroštev in/ali subvencioniranimi obrestmi in nepovratnimi sredstvi.
Informacije za projekte iz te točke dobijo
prosilci na sedežu sklada v Ribnici in na
ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po 5. 5. 1998.
V. Merila za izbor
1. Sklad bo pri presoji projektov upošteval kriterije iz 10. člena zakona, in sicer:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta, za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodelujejo sredstva (obseg lastnih sredstev pravne osebe, namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih
virov financiranja),
– razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodelujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih
tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),
– boniteta pravne osebe, kateri se dodelujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrezne inštrumente zavarovanja vračila dodeljenih sredstev).
2. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:
– ki bodo zbrali večje število točk po
vrednotenju, izvedenem na podlagi kriterijev točke V. 1.,
– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,
– ki se izvajajo v obmejnih območjih Republike Slovenije,
– ki se izvajajo v gorsko-višinskih območjih,
– ki so že pridobili sredstva na razpisu
sklada in potrebujejo nova (dodatna) sredstva za dokončanje investicije, ki se izvajajo
na območjih, ki jih je prizadel potres.
3. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo
zbrale minimalnega števila točk za posamezen namen, vloge, ki bodo prispele prepozno in vloge, ki bodo prispele, ko bodo sredstva že porabljena (velja za točke C, Č, D in
E), bodo zavrnjene.
4. Sklad lahko prispele vloge brez soglasja prosilca prerazporedi v ustrezno kategorijo. Sklad s sklepom o dodelitvi sredstev odloča tudi o pogojih za določitev posameznega posojila, v primerih, ko razpis
omogoča razpon ali kombinacijo različnih
virov. V primeru, ko gre za kombinacijo različnih virov, se ti praviloma koristijo proporcionalno.
VI. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge.
2. Opis investicije (posojilo, ki ni višje od
2 mio SIT).
3. Poslovni načrt (posojilo, ki je višje od
2 mio SIT in ne višje od 15 mio SIT).
4. Investicijski program (posojilo, ki je
višje od 15 mio SIT).
5. Dokazila o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe BON 3, za
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s.p. in kmetijsko dejavnost potrdilo o plačanih davkih).
6. Registracijske listine družbe, priglasitvena listina za s.p., obrtno dovoljenje za
obratovalnice.
7. Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
8. Zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od 1 meseca) in posestni list, če gre za
kmetijsko dejavnost.
9. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe (za kmetijsko dejavnost).
10. Mnenje banke o investicijskem programu (če zaprošeni znesek presega 15
mio SIT).
11. Ustrezno dovoljenje za gradnjo, izdano na prosilca (za novogradnjo in dograditev objekta).
12. Bilančni podatki za zadnji dve leti
poslovanja oziroma podatki o poslovanju v
zadnjih dveh letih.
13. Dokazilo o vključitvi v program (pri
namenih Č in E).
VII. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je:
– za namene iz točk A in B do vključno
15. 6. 1998,
– za namene iz točk C, Č, D in E do
porabe namenskih sredstev oziroma do
vključno 31. 10. 1998.
Sklad bo v tekočem mesecu enakovredno obravnaval vse popolne vloge C, Č, D in
E, ki bodo prispele do 15. v mesecu.
2. Prosilci pošljejo svoje vloge na naslov: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova
9,
1310
Ribnica
(tel.
061/861-953), in sicer na posebnih obrazcih sklada, ki jih lahko kupijo od 5. maja
1998 dalje na pooblaščenih enotah Abanke in Hranilno kreditne službe oziroma na
sedežu sklada.
3. Posojilojemalci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklenili posojilno pogodbo
z Abanko Ljubljana za namene, opredeljene
v točkah B, C in Č in s Hranilno kreditnimi
službami za namene, opredeljene v točkah
A in E. Abanka in Hranilno kreditne službe
bodo posojilojemalcu zaračunale manipulativne stroške, ki pa jih bo poravnal sklad.
Posojilojemalca bremenijo tudi stroški zavarovanja posojila.
4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso v
posameznem obrazcu zahtevano dokumentacijo. Nepopolnih vlog sklad ne bo obravnaval. Sklad lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo. Sklad lahko na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
5. O dodelitvi sredstev bo na podlagi
predloga strokovnih komisij odločal upravni
odbor sklada. Odločitev upravnega odbora
je dokončna. Sklad bo v 15 dneh po odločitvi dostavil prosilcem sklep o odločitvi.
6. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri investitorju. Če bo sklad ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od investitorja vračilo v enkratnem znesku. Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje po zakonu o predpisani
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
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meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Ribnica
Ob-2106
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup 54.116
navadnih imenskih delnic družbe
Domel Elektromotorji in gospodinjski
aparati d.d. Železniki, Otoki 21
(družba)
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsake delnice, kar predstavlja
4,68% vseh izdanih delnic družbe
Dejavnost družbe:
Litje lahkih kovin, proizvodnja drugega
orodja, proizvodnja strojev za druge posebne namene, proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, cestni prevoz, raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, obdelava podatkov.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
in/ali tuje fizične ali pravne osebe. Ponudba
se mora nanašati na celotni paket delnic, ki
je predmet tega razpisa.
2. Zainteresiranim ponudnikom bo na njihovo zahtevo omogočen ogled družbe, pogovor z vodstvom in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudbe. Pisna
pooblastila za obisk družbe bo v dogovoru s
posameznimi ponudniki posredovala Slovenska razvojna družba d.d..
3. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah poleg
cene in plačilnih pogojev za nakup delnic,
opredelili in priložili še:
– poslovni načrt, iz katerega bo razviden
program nadaljnjega razvoja družbe,
– opredelitev finančnih in tehnoloških
možnosti za realizacijo poslovnega načrta
družbe,
– zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest,
– zagotovila ponudnika za investicije v
družbo,
– poslovno in finančno bonitetno poročilo.
4. Slovenska razvojna družba d.d. na
podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic družbe z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Rok, način oddaje ponudb in varščina:
5. Ponudbe morajo biti izročene Slovenski razvojni družbi d.d. osebno proti pisnemu potrdilu o prejemu, ali poslane s priporočeno pošiljko s povratnico na Slovensko
razvojno družbo d.d. Dunajska 160, Ljubljana, oboje najkasneje do 17. 5. 1998, v zapečateni ovojnici s pripisom: “za javni razpis
Domel Železniki d.d.”.
6. Vsak ponudnik mora položiti varščino
v višini 5,411.600 SIT (kar znaša 10% nominalne vrednosti delnic, ki so predmet pro-
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daje) na žiro račun Slovenske razvojne družbe d.d. številka 50105- 627-7001, najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb in
označiti namen nakazila “ varščina za nakup
delnic Domel Železniki d.d.”. Ponudnikom,
ki v roku 45 dni od poteka roka za oddajo
ponudb ne bodo izbrani, bo v naslednjih 5
dnevih varščina vrnjena v nominalnem znesku, ponudniku, ki bo v navedenem roku
izbran in s katerim bo kasneje sklenjena
pogodba o prodaji delnic, pa se bo nominalni znesek varščine vštel v plačilo kupnine.
7. Prispele ponudbe bo ocenila posebna komisija in izbrala najboljšega ponudnika. Ponujena cena za odkupljene delnice
bo pomemben kriterij za oceno ponudb,
vendar bodo poleg cene upoštevani tudi
drugi elementi iz ponudbe, ki so našteti v 3.
točki. Ponudnik je dolžan skleniti ustrezno
kupoprodajno pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu, da je bil izbran kot najboljši ponudnik.
Zakon o prevzemih
Ob izpolnitvi pogojev, ki jih določa zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97), se
za prodajo delnic družbe, ki so predmet
tega razpisa, uporabljajo določbe navedenega zakona.
Dodatne informacije
Ponudniki lahko morebitne dodatne informacije dobijo na Slovenski razvojni družbi
d.d. Ljubljana, Dunajska 160, telefon:
1894-880, telefaks 1894-879 pri Ireni Colja.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Št. 8517
Ob-2133
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo raziskovalne naloge ”Model
podtalnice Ljubljanskega polja
in Ljubljanskega Barja”
1. Naročnik del: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: vzpostavitev in
kalibriranje generaliziranega matematičnega modela za reševanje raznoterih
problemov pri upravljanju z vodnimi viri
na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem
Barju, ki so v zvezi s koriščenjem podtalnice in njeno ogroženostjo zaradi rabe prostora.
3. Orientacijska vrednost del znaša
90,000.000 SIT.
4. Lokacija
Projekt bo zajel območje Ljubljanskega
polja in Ljubljanskega Barja. Pokrival bo dolino reke Save od Medna/Vikrč na zahodu,
do sotočja rek Ljubljanice, Save in Kamniške Bistrice na vzhodu in struge reke Ljubljanice na jugu. Na Ljubljanskem Barju bo
projekt zajel območje od Krimsko-Mokrškega hribovja na jugu in zahodu v smeri proti
severu, kjer se vodonosnik stika s prodnim
vodonosnikom Ljubljanskega polja. Območje bo natančneje definirano v odvisnosti od
topografskih podrobnosti in hidroloških posebnosti.
5. Rok izvedbe
Projekt je predviden za obdobje 2 let.
Začetek del bo določen s pogodbo.
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6. Predaja ponudbe
Ponudba mora prispeti do naročnika v
zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudbe - Model!“ do 9. junija 1998 do 8. ure po lokalnem času na naslov: JP Vodovod-Kanalizacija, Ljubljana, Krekov trg 10, kjer bo 9. junija 1998 ob 9. uri po lokalnem času odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb.
Ponudb, ki bodo prispele prepozno, komisija ne bo obravnavala.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– status in registracijo družbe,
– tekstualni del ponudbe, ki mora zajeti:
– zbiranje in obdelavo podatkov,
– vzpostavitev hidrološkega modela,
– vzpostavitev transportnega modela,
– prikaz uporabnosti in zmogljivosti
modela na rešitvah konkretnih nalog,
– usposabljanje strokovnjakov naročnika za samostojno uporabo modela v različnih aplikacijah,
– prenos in instalacijo modela pri naročniku,
– navedbo in obrazložitev računalniških
programov, ki jih bo uporabljal pri obdelavi
rezultatov in način prikazovanja rezultatov,
– ponudbeni predračun, iz katerega mora biti razvidno, kateri stroški so vključeni v
ponudbo in katere stroške bo moral naročnik pokriti izven pogodbenih okvirov,
– seznam morebitnih podizvajalcev in
podpisana pogodba o sodelovanju,
– terminski plan projekta s posameznimi
fazami,
– referenčne projekte in seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
projekta,
– plačilne pogoje.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– dosedanje delo na področju izvedbe
tovrstnih nalog,
– strokovne reference in kadri,
– konkurenčnost cen.
9. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
90 dni po datumu, določenem za odpiranje
ponudb.
10. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem ali slovenskem in angleškem jeziku. Ponudbe v angleškem jeziku morajo biti
uradno prevedene v slovenski jezik.
11. Ponudbe bo pregledala in ocenila
imenovana komisija.
12. Naročnik bo najkasneje v roku 45
dni po dnevu odpiranja ponudb posredoval
odločitev o izbiri vsem ponudnikom, ki so
se udeležili razpisa. Do ponudnikov, ki niso
bili izbrani kot najugodnejši, naročnik nima
obveznosti.
13. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo ob vplačilu nevračljivega
zneska v višini 15.000,00 SIT na žiro račun
št. 50100-601-11581 s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo-Model“. Razpisno
dokumentacijo bo mogoče prevzeti s
predložitvijo dokazil o plačilu. Morebitni
ponudniki
lahko
dobijo
razpisno
dokumentacijo in nadaljnja pojasnila od
4. maja 1998 do vključno 29. maja 1998 na
naslovu: dr. Brigita Jamnik, Razvojna služba,
JP Vodovod - Kanalizacija, Ambrožev trg 7,

Slovenija, tel. +386-61-172-92-88, faks:
+386-61-172-92-97, e-mail: bjamnik@vo-ka.si.
Javno podjetje
Vodovod kanalizacija
Public Entertainment Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana is announcing
Official Invitation for Tenders
For Execution of Research Program:
“Water Resources Managment Model
for Ljubljansko polje and Ljubljansko
Barje”
1. Purchaser: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana, Slovenia.
2. Subject of the bidding: developing,
calibrating and implementing a generalized
mathematical model which can be used to
variety of water resource management problems and related groundwater interaction
problems with urban development around
city of Ljubljana.
3. The estimated value for the work tendered is 90,000.000 SIT.
4. Project area
The model will cover the area of Ljubljansko polje and Ljubljansko Barje. Ljubljansko polje is spreading on the Sava river
valley from Medno/Vikrče in west to confluence between Sava, Kamniška Bistrica and
Ljubljanica rivers in the east, to entire Ljubljanica river in south. Ljubljansko Barje is
bordered by Krimsko-Mokrško hribovje on
the south and west. On the north Barje is
bordered with Ljubljanica river and the city
of Ljubljana, where the aquifer of Ljubljansko Barje is conected with the sandy aquifer of Ljubljansko polje. The project area
will be defined in details depending on
topografical and hydrological features.
5. The project should be finalized in the
period of 2 years. The beginning will be
determined by the contract.
6. Tenders must be delivered to the purchaser by 9th June 1998 at the latest by 8
a.m. local time to the address JP
Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000
Ljubljana, Slovenia. Bidders must submit
their bid in an envelop, in such a manner as
to enable, at the time of the opening of the
bid, to verify that the envelope is preserved
in the same state as when delivered to the
purchaser. The bid must be marked with
the label “Not to be opened before the tender opening session-Model!“. They will be
opened on 9th June 1998 at 9 a.m. local
time at the same address.
Any bid received by the purchaser after
the deadline specified for submission of the
birds, will not be considered.
7. Interested suppliers should offer their
support with documentation, where it must
be content:
– organizational form and structure of
bidder,
– description of approach to project,
– data collection and processing,
– establishment of hydrological model
which covers the entire project area and for
selected parts of the area,
– establishment of solute transport
models and particle tracking models for the
entire project area and for selected parts of
the area,
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– demonstration of the capabilities and
use of the modeling system by applying it
for solutions on concrete tasks,
– transfer of the modeling system and
establishment of the model to investor,
– training of investors scientists in the
use of the modeling system,
– computer programs, that will be used,
– simulations and analysis that could be
done with the model and how the results
will be presented,
– costs for the project, where indirect
costs, that will not be in contract have also
to be presented,
– information about eventual co-operators and a contract between tenderer and
co-operator,
– the time share for the project,
– references of tenderer and list of scientists that will work on the project,
– terms of payment.
8. Criteria of selection of suppliers:
– integrity of the tender dossier,
– references of tenderer,
– costs for the project,
– terms of payment.
9. The bids shall have period of validity
at least 90 days after the date specified for
the opening of bids.
10. The bids shall be written in the Slovenian or Slovenian and English language.
The bid submitted in English language
should be officially translated into the Slovenian language.
11. The bids will be examined and evaluated by the appointed committee.
12. At the latest within 45 days after the
day of opening of birds, the purchaser will
notify all the participating bidders on its decision.
13. The bidding documents may be obtained upon payment of a nonrefundable
fee of 15.000 SIT to the bank account nr.
50100-601-11581, with the notice “For
tender dossier-Model“. Submission of payment certificate will allow tenderer to obtain
tender dossier. For all detailed information
dr. Brigita Jamnik, Development department, JP Vodovod Kanalizacija, Ambrožev
trg 7, Slovenija, is available by the
phone: +38661-172-92-88,
fax.:
+386-61-172-92-97,
e-mail:
bjamnik@vo-ka.si from 4th May 1998 until
29th May 1998.
Public Entertainment
Vodovod Kanalizacija
Ob-2102
Izbor dobavitelja
računalniške opreme v letu 1998 za
potrebe študentske organizacije
Univerze v Ljubljani
1. Ime in naziv in sedež naročnika: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Kersnikova 4, Ljubljana, tel. 131-70-10,
faks 319-448.
2. Predmet razpisa: izbor dobavitelja računalniške opreme v letu 1998 za potrebe
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
3. Orientacijska
vrednost
naročil:
15,000.000 SIT preko celega leta.
4. Merila za ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika:

Št.

– ustreznost tehničnim zahtevam naročnika,
– kvaliteta in zanesljivost opreme,
– garancija in vzdrževanje,
– dodatne ugodnosti in tehnične zmožnosti, ki jih ponuja dobavitelj,
– usposobljenost za podporo programski opremi Microsoft,
– reference na podobnih projektih in zanesljivost ponudnika,
– dobavni rok,
– pogoji plačila in komercialni pogoji,
– finančna in poslovna boniteta,
– dosedanje sodelovanje s ŠOU v Ljubljani,
– pripravljenost sodelovanja na drugih
področjih s ŠOU v Ljubljani.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
5. Postopek izbire izvajalca
Tri dni po izteku roka bo komisija ŠOU
pregledala in izbrala tri najprimernejše dobavitelje. Izbrane dobavitelje bo kasneje povabila na razgovor o podrobnostih dobave,
finančne politike pri dobavljanju opreme in
ostalih pogojih. Na podlagi razgovorov bo
komisija v treh dneh po opravljenih pogovorih izbrala dobavitelja in ga povabila k podpisu pogodbe.
6. Rok za oddajo
Ponudbe morajo biti oddane do vključno
8. maja 1998, na naslov: ŠOU – Ljubljana,
Kersnikova 4, Ljubljana, s pripisom: Razpis
za dobavitelja računalniške opreme (Ponudba – Ne odpiraj).
Odpiranje bo 13. 5. 1998 ob 13. uri, na
naslovu: ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4,
Ljubljana – v sejni sobi.
Rezultati razpisa bodo znani predvidoma
10 dni po koncu razpisa.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
dvignete razpisano dokumentacijo
Dvignete jo lahko vsak dan od 11. do
13. ure, pri sodelavcih Informacijske pisarne Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, tel. 131-70-10, na naslovu: ŠOU v
Ljubljani, Kersnikova 4, Ljubljana.
Razpisano dokumentacijo je možno prejeti tudi po faksu ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije dobite pri Bojanu Mercu, tel. 131-70-10 – 287 od 11. do
14. ure ali na elektronski pošti: bojan.merc@kiss.uni-lj.si.
Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani
Ob-1965
Mestna občina Kranj na podlagi pravilnika o načinu in pogojih oddajanja poslovnih
prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 19/97)
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za najem poslovnih
prostorov na športnih objektih v lasti
Mestne občine Kranj
1. Poslovni prostor se nahaja na tribuni
stadiona Stanka Mlakarja, Partizanska c. 35,
Kranj. Velikost poslovnega prostora:
155,95 m2.
2. Ponudbe na javni razpis morajo biti
predložene v roku 15 dni po objavi do 12.
ure na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Odpiranje ponudb
bo naslednji dan po preteku roka za oddajo
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ali prvi dan po tem datumu, če pade na
nedeljo ali praznik, ob 13. uri, v sobi št. 9
upravne stavbe Mestne občine Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena, na ovojnici mora biti označeno: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov – športni objekti Mestne občine Kranj«.
3. Izklicna cena najema za m2 je 1.200
SIT.
Stopnja dograjenosti se ceni na 80%.
4. Poslovni prostor se namenja za gostinsko dejavnost.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 10 dni od sprejetja sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Položi se varščina 100.000 SIT na
proračun Mestne občine Kranj – športni objekti, žiro račun št. 51500-630-50113.
7. Z najugodnejšim ponudnikom bomo
sklenili pogodbo najkasneje v 30 dneh od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Pogodba za najem poslovnega prostora se bo sklenila za dobo 10 let. Vrednost vložka najemnika do 100% dograjenosti se bo upoštevala pri odlogu do 2/3 plačila najemnine za preračunani znesek vložka po dejansko opravljenem dogovorjenem
vložku.
Za izdelavo idejne in projektne dokumentacije za izgradnjo gostinskega lokala v prenovljenem objektu glavne tribune na stadionu Stanka Mlakarja najemnik sklene avtorsko pogodbo z Arhitekturnim ateljejem Aleš
Šeligo, Jenkova 1, Kranj. Ogled prostorov,
ki so predmet razpisa, je možen po dogovoru z Mirkom Rakušem, pomočnikom načelnice Oddelka za družbene javne službe na
tel. 064/737-190.
Druge informacije lahko dobite dnevno
po objavi na tel. 064/225-518, pri Alešu
Šeligu.
Mestna občina Kranj
Št. 123/98
Ob-1977
Na podlagi zadružnih pravil objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo projekta Računalniška
posodobitev podjetja
1. Naročnik: Kmečka zadruga Brežice,
z.o.o., Pod obzidjem 39, Brežice.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup osebnih računalnikov in programske opreme za
uporabo, repro trgovine, mesnice, delikateso, kooperacijo in mesno predelavo.
3. Dokumentacija: podrobnejšo razpisno
dokumentacijo dobijo ponudniki na naslovu: KZ Brežice, z.o.o., Pod obzidjem 39,
Brežice, tel. 0608/61-155.
4. Orientacijska
vrednost
znaša
4,500.000 SIT.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je 15. maj
1998 do 12. ure, na naslov: KZ Brežice,
Pod obzidjem 39, Brežice.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v petnajstih dneh
po izteku razpisa.
Kmečka zadruga Brežice, d.o.o.,
Brežice
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 22-07/98
La-21
Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.,
Ljubljanska c. 13, Celje podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem podjetja) do interne razdelitve in notranjega odkupa.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, dne 20. 3. 1998 in istega
dne v časopisu Večer. Istočasno je bil poziv
objavljen tudi na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačen plače in denarnih vplačil se podaljša do vključno 20. 6.
1998.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije na tel. 063/442-016, kont. oseba
je Danijel Šoster.
Gozdno gospodarstvo Celje, p.o., Celje
Št. 3958/98
La-20
Na podlagi spremembe programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Industrija bombažnih izdelkov Kranj,
p.o., ki ga je odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
00797/2/1998-BR z dne 23. 3. 1998 ter
v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje Industrija bombažnih izdelkov, p.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 35, objavlja spremembo programa
lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma: Industrija bombažnih izdelkov Kranj, p.o.
Sedež: Kranj, Cesta Staneta Žagarja
35.
2. Matična številka: 5036640.
3. Davčna številka: 66874769.
4. Dejavnost: 012521
Osnovna dejavnost podjetja je:
– proizvodnja tkanin iz bombažnih, viskoznih, sintetičnih vlaken in filamentov ter
tkanin iz njihovih mešanic,
– proizvodnja preje in sukanca iz bombažnih, viskoznih in sintetičnih vlaken.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje v 100% družbeni lastnini.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Odškodninski sklad – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%,
– Slovenska razvojna družba – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve delnic – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa podjetja – 40%.
7. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad,
– prenos 10% navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na Slovensko razvojno družbo,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
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– notranji odkup delnic podjetja v višini
do 40% družbenega kapitala.
8. Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so
bile z odločbo agencije o odobritvi zgoraj
objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice
oziroma pravna korist ter se postopka pri
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od
dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
IBI, Industrija bombažnih izdelkov
Kranj, p.o.

Objave
delniških družb
Ob-2148
Skladno z določbo 53. člena statuta delniške družbe TIM, Tovarna izolacijskega materiala, d.d., Laško, v zvezi z določbama 5.
in 12. člena citiranega statuta

Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenom
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Št. 450
Ob-2150
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor.
Predmet prodaje je 9.662 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni 26.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenom
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec

obveščamo
vse delničarje TIM Laško, d.d., da so z
18. 4. 1998 vse delnice TIM Laško v skupnem številu 914.830 prosto prenosljive in
se z istim dnem odpravijo oznake A, B in D
ter postanejo delnice z oznako G. Vse delnice so imenske in so delnice enega razreda, kar pomeni, da imajo vsi imetniki delnic
TIM enake pravice. Delniška družba TIM,
Tovarna izolacijskega materiala, Laško, je
bila v sodni register pri Okrožnem sodišču
Celje vpisana 18. 4. 1996, s sklepom opr.
št. Srg 96/000109, pod vl. št.
1/01291/00 in se z 18. 4. 1998 izteče
dveletni rok o neprenosljivosti delnic z dosedanjo oznako B in D.
TIM Laško, d.d.
glavni direktor

Javne prodaje delnic
Št. 450
Ob-2149
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke
Prodajalec: Probanka Leasing, d.o.o.,
Maribor, Svetozarevska 10, Maribor.
Predmet prodaje: 1.793 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni 26.000 SIT za eno delnico.

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-2017
Skladno s 64. členom zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97)
obveščamo,
da smo z nakupom zadnjega paketa pridobili kvalificiran delež delniške družbe Gorenjski tisk, d.d., s sedežem v Kranju, Mirka
Vadnova 6.
Trenutno imamo 63.548 delnic GTKG,
to je 5,94%.
Trubar, d.d., Kranj
direktor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 06/96
Ob-2143
Direktor družbe PC Pšeničny Consulting,
d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 41,
Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod št. reg. vl.
1/03404/00, Viljem Pšeničny, skladno z
določbo 454. člena zakona o gospodarskih
družbah objavljam
sklep
družbenika o zmanjšanju osnovnega
kapitala,
in sicer iz 21,996.000 SIT na 3,223.374
SIT.
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Hkrati pozivam morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe PC Pšeničny
Consulting, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 41, Ljubljana, in izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PC Pšeničny Consulting,
d.o.o., Ljubljana
direktor
Št. 217/98
Ob-2144
Na podlagi 454. člena zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe z dne 26. 3. 1998 objavlja Projektivni
biro – Inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Štefana Kovača 28
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša nominalno za 30,560.000 SIT, tako da znaša
10,380.000 SIT.
Upniki družbe se pozivajo, da se v smislu drugega odstavka 454. člena ZGD zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo s
takšnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Projektivni biro – Inženiring, d.o.o.
poslovodja – direktor družbe
Ob-2147
Družba Adriasac, Proizvodnja industrijskih vreč in upogljive embalaže, d.o.o., Anhovo, Vojkova 1, ki je vpisana v register
gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, št. vl. 1/02836/00, v skladu
z določili 454. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne
26. 2. 1998
Osnovni kapital družbe v višini
624,478.272,90 SIT se zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
524,478.272,90 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti oziroma vrne družbenikom v sorazmerju z njihovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe,
da se zglasijo na sedežu družbe na naslovu:
Vojkova 1, Anhovo in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.
Adriasac, d.o.o., Anhovo
direktor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-2167
V sklicu 12. redne skupščine Volksbank
– Ljudske banke, d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 29, z dne 10. 4. 1998,
Ob-1746, se prvi odstavek pravilno glasi: ki

Št.

bo v četrtek 14. maja 1998 ob 11.15 v
hotelu Holiday Inn (Salon vrtnica), Miklošičeva cesta 3, Ljubljana.
Volksbank – Ljudska banka, d.d.
uprava
Ob-2071
Uprava UBK banke d.d. Ljubljana na
podlagi statuta UBK banke sklicuje
9. sejo skupščne
UBK banke d.d.
dne 26. 5. 1998 ob 12. uri v veliki dvorani na Trgu Mladinskih delovnih brigad 7, v
Ljubljani.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine banke in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina na predlog uprave banke in nadzornega sveta banke sprejema
predlagani dnevni red in imenuje notarja za
sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Skupščina sprejema način glasovanja, ki ga na podlagi statuta banke predlaga uprava banke za glasovanje delničarjev
na skupščini.
3. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
banke.
2. Letno poročilo o poslovanju UBK banke d.d. za leto 1997 s predlogom pokrivanja izgube.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina banke na predlog uprave banke in nadzornega sveta banke sprejema Letno poročilo UBK banke d.d. za leto
1997 z računovodskimi izkazi, revidiranimi
s strani pooblaščenega revizorja Coopers &
Lybrant Ljubljana.
2. Skupščina na predlog uprave banke in nadzornega sveta sprejema pokrivanje izgube banke in sicer:
“Izkazana
izguba
v
višini
503,046.642,63 SIT se pokriva na naslednji način:
a) s celotnim prenešenem dobičkom
iz preteklih let v višin 12,331.433,31 SIT,
b) s celotnim revalorizacijskim popravkom prenešenega dobička iz preteklih let v
višini 8,388.057,66 SIT,
c) s celotnim vplačanim presežkom
kapitala v višini 39,147.000 SIT,
d) s celotnim revalorizacijskim popravkom vplačanega presežka kapitala v višini
241,291.852,26 SIT,
e) iz rezerv banke v višini
201,888.299,40 SIT.
3. Skupščina na podlagi poročila
uprave banke ugotavlja, da nobena od
družb, katerih predstavniki so člani nadzornega sveta banke v letu 1997 ni bila neto
dolžnik banke.
3. Razvojne usmeritve do leta 2000 in
Temelji poslovne politike UBK banke d.d.
za leto 1998.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejema Razvojne usmeritve do leta 2000 in Temelje poslovne
politike za leto 1998 v predlaganem besedilu.
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2. Skupščina na predlog uprave in
nadzornega sveta pooblašča upravo banke
za sprejem odločitev o:
– novih kapitalskih udeležbah banke
tako, da ne presegajo 15% kapitala banke,
– izdaja lastnih kratkoročnih vrednostnih papirjev - do 10% bilančne vsote banke.
4. Spremembe in dopolnitve statuta UBK
banke
Predlogi sklepov: skupščina na predlog
uprave banke in nadzornega sveta sprejema spremembe in dopolnitve statuta banke
in sicer:
“1. sklep
Spremeni se 1. člen statuta tako, da glasi:¸Firma banke: UBK banka d.d. Ljubljana,
Bančna skupina SKB.
2. sklep
Spremeni se 2. odstavek 5. člena statuta tako, da se črta sedma in deseta alinea,
deveta alinea pa po novem glasi: “opravlja
posle in storitve faktoringa”.
3. sklep
Dopolni se 6. odstavek 5. člena statuta
tako, da se na koncu prve alinee doda v
oklepaju naslednje besedilo: “(Odločba
Banke Slovenije št. 30/7-IV z dne 22. 11.
1995).
4. sklep
Dopolni se 6. odstavek 5. člena statuta
tako, da se na koncu druge alinee doda v
oklepaju naslednje besedilo: “(Odločba
Banke Slovenije št. 36/7-II z dne 19. 12.
1997)
5. sklep
Dopolni se 6. odstavek 5. člena statuta
tako, da se doda nova tretja alinea, ki glasi:
“- naslednje posle z vrednostnimi papirji
(Odločba Banke Slovenije št. 19/11 z dne
14. 1. 1998):
1. sprejemanje nalogov investitorjev,
ki se nanašajo na nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ter izvrševanje takšnih nalogov na borzi ali izven nje za tuj račun in
proti plačilu provizije (posredovanje),
2. kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun, z namenom pridobivanja dobička (trgovanje),
3. trgovanje z obveznostjo kupiti ali
prodati za svoj račun vrednostne papirje, ki
so predmet ponudbe in povpraševanja na
borzi, po ceni, ki jo določi pooblaščeni udeleženec, v skladu s pravili borze (posebno
borzno trgovanje),
4. gospodarjenje z vrednostnimi papirji po naročilu in za račun strank proti plačilu provizije (upravljanje s finančnim premoženjem strank),
5. organiziranje, priprava in izvedba
odkupa novo izdanih vrednostnih papirjev
oziroma odkup novo izdanih vrednostnih papirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje
javnosti (odkupovanje in prodaja novih izdaj),
6. svetovanje strankam pri izdaji in nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev
(investicijsko svetovanje),
7. opravljanje storitev pri hranjenju
vrednostnih papirjev strank, shranjenih v klirinško-depotni družbi in hramba vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni”.
6. sklep
Črta se prvi stavek 1. odstavka 49. člen
statuta banke.
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7. sklep
Za X Poglavjem se doda novo poglavje
in sicer X a varovanje osebnih podatkov
in doda nov 50 a člen, ki glasi: osebni
podatki uporabnikov storitev UBK banke
d.d. Ljubljana in osebni podatki zaposlenih
v banki so poslovna tajnost banke. Dostop
do osebnih podatkov in njihovo obdelavo
izvajajo samo pooblaščene osebe. Te morajo pri svojem delu upoštevati določbe
zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št. 8/90 in 19/91). Postopke in ukrepe za zavarovanje zbirk osebnih podatkov
predpiše uprava banke s posebnim aktom.”
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za pooblaščenega revizorja poslovanja UBK banke za leto 1998
imenuje revizijsko hišo Coopers & Lybrand
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino bo na voljo pet dni
pred sejo skupščine v sekretariatu UBK banke na Tržaški 116, v Ljubljani in na sedežu
poslovnih enot UBK banke v Murski Soboti
in Šmarju pri Jelšah.
Letno poročilo za leto 1997, spremembe statuta, razvojne usmeritve do leta 2000
in temelji poslovne politike za leto 1998 so
na vpogled na sedežu banke in na sedežu
poslovnih enot UBK banke v Murski Soboti
in Šmarju pri Jelšah.
Udeležba na skupščini: skupščine banke se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic razreda A - če so vpisani v delniško
knjigo UBK banke d.d. najmanj 5 delovnih
dni pred sejo skupščine banke in predložijo
prijavnico za sejo skupščine.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali po
zakonitem zastopniku. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom in izpisom iz
sodnega registra o zastopnikih pravne osebe.
Svojo udeležbo na skupščini banke delničarji prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo.
Udeležba se prijavi v sekretariat banke.
Registracija udeležencev bo potekala od
11. do 11.50 na dan seje skupščine.
Kolikor skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
na istem kraju ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
UBK banka, d.d.,
uprava
Ob-2072
Na podlagi 20. in 21. člena statuta SKB
banke d.d. sklicuje nadzorni svet banke
6. skupščino
SKB banke d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 5. 1998 ob
12. uri v kinodvorani Union, Nazorjeva 2 v
Ljubljani.
Za sejo skupščine banke predlaga nadzorni svet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine: Drago Pleško,
– verifikacijska komisija: predsednica
Boža Hren, član Igor Šteblaj.
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2. Govor predsednika Uprave banke.
3. Poročilo o poslovanju SKB banke d.d.
za leto 1997 z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorske hiše Coopers & Lybrand ter predlog za
delitev dobička banke.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejema poročilo
o poslovanju banke za leto 1997 z računovodskimi izkazi.
3.2 Skupščina banke sprejema predlog
za delitev dobička banke za leto 1997 (po
slovenskih računovodskih standardih)
a) izhodišča za delitev
– dobiček banke pred obdavčitvijo
1.835,688.070,10 SIT,
– davek iz dobička 254,317.798 SIT,
– dobiček
po
obdavčitvi
1.581,370.272,10 SIT;
b) v letu 1997 ustvarjeni dobiček po obdavčitvi se razdeli:
– nerazdeljeni
dobiček
1.581,370.272,10 SIT,
– ostali nameni;
c) Iz nerazdeljenega dobička preteklih
let se razdeli za:
– dividende 546,000.000 SIT,
– nagrade
nadzornega
sveta
11,000.000 SIT,
– nagrade Upravi banke 10,000.000 SIT,
– nagrade delavcem s posebnimi pooblastili 60,000.000 SIT;
d) Za leto 1997 se izplača 70 SIT bruto
dividende na delnico. Do izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je lastnik
delnic, evidentiranih pri KDD na dan 2. 6.
1998. Banka bo dividende izplačevala od
22. 6. 1998 dalje.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta SKB banke d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejema predlog sprememb in dopolnitev statuta SKB banke d.d. in pooblasti nadzorni
svet banke za uskladitev besedila statuta z
veljavno sprejetimi odločitvami.
5. Predlog za razrešitev dosedanjih in
imenovanje novih članov nadzornega sveta
banke
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke razreši naslednje
člane nadzornega sveta SKB banke:
– dr. Dimitrij Rupel,
– dr. Jože Glogovšek,
– Thierry Bungener,
– Jože Ločnikar.
2. Skupščina banke imenuje nove člane nadzornega sveta SKB banke:
– Viktorija Potočnik,
– Drago Pleško,
– Dragica Pilipović Chaffey,
– Rolf Gerber.
Mandat
novoizvoljenim
članom
nadzornega sveta traja do izteka osnovnega
mandata članom nadzornega sveta, to je do
31. maja 1999.
3. V skladu s 43. členom zakona o
bankah in hranilnicah skupščina banke ugotavlja, da neto dolžniki banke nimajo predstavnika v nadzornem svetu banke.
4. Član nadzornega sveta banke je
upravičen do sejnine v višini 300 DEM,
predsednik nadzornega sveta pa v višini
400 DEM v tolarski protivrednosti na dan
seje.

6. Predlog za imenovanje revizorja SKB
banke d.d. za leto 1998
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorsko hišo Coopers & Lybrand za
revizijo poslovanja SKB banke za leto 1998.
Udeležba na skupščini banke
1. Skupščine banke se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini
banke in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo SKB banke d.d. ki jo vodi KDD v
Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na
skupščini banke 3 dni pred sejo.
3. Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke VI. nadstr.,
soba 605, Ajdovščina 4, Ljubljana;
– po faksu štev. 061 132-91-22 s pripisom “za skupščino banke“;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@SKB.si s pripisom “za skupščino banke“;
– ali pismeno s priporočeno pošiljko s
pripisom “za skupščino banke“ najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.
Zadnji dan za oddajo prijave je
ponedeljek 25. 5. 1998.
4. Udeležence skupščine banke prosimo, da se pol ure pred začetkom seje
skupščine prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje kinodvorane
Union). S podpisom na seznamu prijavljenih
delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini banke ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini banke se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pismenim
pooblastilom.
Gradiva za skupščino banke
1. Besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta banke je na vpogled vsak
delovni dan v sekretariatu banke, soba
605/VI, Ajdovščina 4 v Ljubljani med 10. in
12. uro od torka, 28. 4. 1998 dalje, kjer
bodo od 8. 5. 1998 na vpogled tudi vsa
ostala gradiva za 6. skupščino banke. Od
20. 5. 1998 dalje lahko na istem mestu
delničarji prevzamejo kompletno gradivo za
sejo skupščine banke.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
12.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB banka, d.d.
nadzorni svet
Št. 15/98
Ob-2073A
Nadzorni svet pooblaščene investicijske
družbe Atena Ena d.d., Ljubljana, Slovenska 56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe
5. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe
Atena Ena d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. maja 1998 ob
13. uri v dvorani SKB banke d.d., Slovenska 56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Kecman,
2. Za preštevalca glasov se imenujeta
Franc Gliha in Rajko Čampa,
3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem sklepov o pripojitvi pooblaščenih investicijskih družb
Predlogi sklepov:
1. Atena Ena, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana kot prevzemna
družba sprejme pripojitev Atene Dve, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana
in Atene Tri, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana po stanju po zaključni
bilanci na dan 31. 12. 1997.
2. Potrdi se pogodba o pripojitvi
Atene Dve, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana in Atene Tri, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Ljubljana k Ateni
Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d.,
Ljubljana.
3. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Mitja Jenka, direktorja
Atene Ena d.d.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala s spremembo statuta
Predloga sklepov:
1. Osnovni kapital Atene Ena, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana
se
zaradi
pripojitve
poveča
za
19.191,941.000 SIT iz 9.624,271.000
SIT na 28.816,212.000 SIT, za kar se izda
19,191.941 navadnih delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT/delnico v skupni nominalni vrednosti 19.191,941.000 SIT, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička,
ki je namenjen za plačilo dividend,
– v primeru likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.
Delnice se izdajo delničarjem Atene
Dve, pooblaščene investicijske družbe d.d.,
Ljubljana in Atene Tri, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana v zamenjavo za
prenešeno premoženje na Ateno Ena, pooblaščeno investicijsko družbo d.d., Ljubljana
na podlagi pogodbe o pripojitvi.
2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
5. Sprejem sklepov o razdelitvi Atene
Ena, pooblaščene investicijske družbe d.d.
Predlogi sklepov:
1. Atena Ena, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se skladno s pogodbo o pripojitvi razdeli na dve delniški
družbi Atena 1. sklad, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, Slovenska 56
in Atena 2. sklad, pooblaščena investicijska
družba d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
Z dnem registracije razdelitve preneha obstajati družba Atena Ena, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana. Novonastali delniški družbi Atena 1. sklad d.d.

Št.

in Atena 2. sklad d.d. sta pravni naslednici
Atene Ena, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana.
2. 1. Skupščina ugotavlja, da so vsi
delničarji Atene Ena, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana po pripojitvi
Atene Dve, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana in Atene Tri, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Ljubljana, kot to
izhaja iz pogodbe o pripojitvi, na podlagi
sklepa o razdelitvi in statutov tudi delničarji
obeh novonastalih pooblaščenih investicijskih družb.
2. 2. Skupščina sprejme statut družbe Atena 1. sklad, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana.
Skupščina sprejme statut družbe Atena 2. sklad, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana.
3. 1. V nadzorni svet družbe Atena 1.
sklad d.d. se izvolijo:
– Matjaž Čačovič,
– Zdenko Prohaska,
– Lucijan Rejc,
– Ivan Zidar.
3. 2. V nadzorni svet družbe Atena 2.
sklad d.d. se izvolijo:
– Andreja Böhm,
– Marjan Tiselj,
– Rudi Turk.
4. Za poslovno leto 1998 se za revizorja obeh novonastalih družb Atene 1.
sklad, pooblaščene investicijske družbe
d.d., Ljubljana in Atene 2. sklad, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana imenuje P&S Revizija d.o.o. Ljubljana.
5. Za zastopnika za prejem delnic novonastalih delniških družb skupščina imenuje Mitja Jenka.
6. Sklepi od 1. točke do vključno 5.
točke stopijo v veljavo z dnem vpisa pripojitve Atene Dve, pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana in Atene Tri, pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana
k Ateni Ena, pooblaščeni investicijski družbi
d.d., Ljubljana v sodni register.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so najkasneje 10 dni pred skupščino
shranili delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe. Delničar
lahko pooblasti za zastopanje na skupščini
pooblaščenca, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom.
Skupščine se pod 5. točko dnevnega
reda lahko udeležijo in glasujejo za predlagane sklepe tudi delničarji Atene Dve d.d.
in Atene Tri d.d., ki so najkasneje 10 dni
pred skupščino shranili delnice ali ustrezna
potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti za zastopanje
na skupščini pooblaščenca, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 27. maja 1998 ob 14. uri na istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljubljana, Slovenska 56, vsak delovni dan od 13.
do 15. ure.
Atena Ena d.d.
nadzorni svet
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Ob-2073B
Nadzorni svet pooblaščene investicijske
družbe Atena Dve d.d., Ljubljana, Slovenska 56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe
5. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe
Atena Dve d.d.,
ki bo v torek, dne 26. maja 1998 ob
14. uri v dvorani SKB banke d.d., Slovenska 56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Kecman,
2. Za preštevalca glasov se imenujeta
Franc Gliha in Rajko Čampa,
3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem sklepov o pripojitvi Atene
Dve, pooblaščene investicijske družbe d.d.,
Ljubljana k Ateni Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d., Ljubljana
Predlogi sklepov:
1. Atena Dve, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se pripoji k Ateni
Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d.,
Ljubljana po stanju po zaključni bilanci na
dan 31. 12. 1997.
2. Potrdi se pogodba o pripojitvi, s
katero se k Ateni Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d., Ljubljana pripoji Atena
Dve, pooblaščena investicijska družba d.d.,
Ljubljana.
3. Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register, Atena Dve,
pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana preneha obstajati.
4. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Mitja Jenka, direktorja
Atene Ena d.d.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so najkasneje 10 dni pred skupščino
shranili delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe. Delničar
lahko pooblasti za zastopanje na skupščini
pooblaščenca, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom.
Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 26. maja 1998 ob 15. uri na
istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljubljana, Slovenska 56, vsak delovni dan od 13.
do 15. ure.
Atena Dve d.d.
nadzorni svet
Ob-2073C
Nadzorni svet pooblaščene investicijske
družbe Atena Tri d.d., Ljubljana, Sloven-
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ska 56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe
4. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe
Atena Tri d.d.,
ki bo v torek, dne 26. maja 1998 ob
11. uri v dvorani SKB banke d.d., Slovenska 56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Kecman,
2. Za preštevalca glasov se imenujeta
Franc Gliha in Rajko Čampa,
3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem skepov o pripojitvi Atene Tri,
pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana k Ateni Ena, pooblaščeni investicijski
družbi d.d., Ljubljana
Predlogi sklepov:
1. Atena Tri, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se pripoji k Ateni
Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d.,
Ljubljana po stanju po zaključni bilanci na
dan 31. 12. 1997.
2. Potrdi se pogodba o pripojitvi, s
katero se k Ateni Ena, pooblaščeni investicijski družbi d.d., Ljubljana pripoji Atena Tri,
pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana.
3. Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register, Atena Tri,
pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana preneha obstajati.
4. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Mitja Jenka, direktorja
Atene Ena d.d.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so najkasneje 10 dni pred skupščino
shranili delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe. Delničar
lahko pooblasti za zastopanje na skupščini
pooblaščenca, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom.
Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 26. maja 1998 ob 12. uri na
istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljubljana, Slovenska 56, vsak delovni dan od 13.
do 15. ure.
Atena Tri d.d.
nadzorni svet
Ob-2074
Začasna uprava družbe PAP-INTEL, Podjetje za telekomunikacijsko in kabelsko
opremo, d.d., Bravničarjeva 11, Ljubljana,
na podlagi določil 37. člena statuta delniške
družbe, sklicuje
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1. sejo skupščine
delniške družbe PAP-INTEL, d.d.,
Ljubljana
ki bo v sredo, 27. 5. 1998, ob 11. uri v
Kranju, v prostorih Iskra Intec, d.o.o., Ljubljanska c. 24a, sejna soba 1. nadstropje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov ter notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Inforamcija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
6. Obravnava poročila začasne uprave
o poslovanju podjetja v letih 1993 do 1996
in nerevidiranega poročila o poslovanju za
leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poslovanju podjetja v letih
1993 do 1996 in nerevidirano poročilo o
poslovanju za leto 1997.
7. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube za leta 1993, 1994,
1995 in 1996.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor za
leto 1997 in 1998, po predloženem predlogu.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se člani nadzornega sveta po predlogu.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada sejnina v predlagani višini.
11. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta o
predlagani obliki.
Udeležba
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred
zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 27. 5. 1998
ob 11. uri. Če ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.
uri, in sicer ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vpogled v gradivo
Gradiva na podlagi katerih so v tem sklicu predlagani sklepi, si delničarji lahko ogledajo do 12. 5. 1998 na sedežu družbe v

tajništvu uprave družbe Bravničarejva 11,
Ljubljana, od 13. 5. 1998 pa na novi lokaciji družbe PAP-INTEL, d.d., Ljubljanska c.
24a, Kranj, v tajništvu uprave, in sicer vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
PAP-INTEL, d.d.
začasna uprava
Št. 111/97
Ob-2075
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške
družbe SGP Koper, Gradbeno podjetje,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
I. skupščino
delniške družbe SGP Koper, Gradbeno
podjetje, d.d.
ki bo v sredo 27. maja 1998, v prostorih
družbe, SGP Koper, Železniška 3, Sermin,
s pričetkom ob 14. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predalganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997 in 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščenega
revizorja za leto 1997 in 1998 imenuje
revizijska družba Reset, d.o.o., iz Portoroža.
5. Obravnava inforamcije o rezultatih poslovanja družbe za obdobje 1993 do 1996.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje 1993 do 1996.
6. Sklep o sprejemu revidiranega poslovenga poročila za leto 1997.
Preldog sklepa: na predlg začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme revidirano poslovno poročilo za leto 1997.
7. Sklep o razporeditvi dobička oziroma
pokrivanju izgube za poslovna leta 1993 do
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagani
sklep o razporeditvi dobička oziroma pokrivanju izgube za poslovna leta 1993 do
1997.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta navedene v sklepih
od 8.1 do 8.11.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.
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Predlog sklepa 9.1: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa 9.2: skupščina je sklenila, da se v skladu z določili statuta družbe
za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvolita:
1. Žigante Rajko,
2. Glavan Darko.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa 9.3: skupščine je sklenila, da se v skladu s sprejeto spremembo
točke 6.1. statuta družbe za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvoli:
3. Krapež Ivan.
Mandat člana nadzornega sveta, ki je bil
izvoljen v skladu s sprejeto spremembo točke 6.1. statuta družbe nastopi z registracijo
sprememb statuta pri pristojnem registrskem sodišču.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 100 DEM neto za člane nadzornega sveta in v višini
150 DEM neto za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v kadrovski službi družbe, pri Zdenki Stergulc, Obrtniška ul. 30,
Koper.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pi-

Št.

sarni družbe v Kopru. Obrtniška ul. 30, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
SGP Koper, Gradbeno podjetje, d.d.,
začasna uprava – predsednik
Št. 436/98
Ob-2076
Na podlagi 36. člena statuta družbe Gostinsko podjetje Daj-Dam, d.d., uprava sklicuje
2. skupščino družbe
Gostinsko podjetje Daj-Dam, d.d.,
ki bo 28. maja 1998 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe, v Ljubljani, Resljeva c.
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja:
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1997 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto: 1995 in 1997:
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: nerazporejeni
dobiček iz leta 1995 znaša 7,791.359,57
SIT in se deli na:
– dividende v višini 5,206.960 SIT,
– bruto dividenda na delnico znaša
80 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 31. 10. 1998,
– nerazporejeni dobiček v višini
2,584.399,57 SIT.
Čisti dobiček iz leta 1997 znaša
5,305.620, 70 SIT in se deli na:
– nerazporejeni dobiček v višini
5,305.620,70 SIT.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998:
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje podjetje B & A, d.o.o.,
Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Resljeva 48, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave v Ljubljani, Resljeva 48, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Gostinsko podjetje Daj-Dam, d.d.
direktor
Ob-2077
Na podlagi 7.4. člena statuta trgovske
družbe Metro, d.d., Celje, Prešernova 10,
sklicuje uprava družbe
3. zasedanje skupščine,
ki bo v petek 29. maja 1998, ob 12. uri
v prostorih podjetja Engrotuš, Cesta v Trnovlje 10a, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov ter imenuje notar za sestavo notarskega zapisnika
po predlogu uprave in potrditev dnevnega
reda.
2. Sprejem sklepa o spremembah statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta delniške družbe.
3. Potrditev letnega poročila za leto
1997 z načrtom delovanja družbe za leto
1998 in revizijsko poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: a) potrdi se letno poročilo za leto 1997 z načrtom delovanja družbe za leto 1998 po predlogu uprave in mnenja nadzornega sveta,
b) potrdi se poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1997.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi dobička po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, je na
vpogled od 29. aprila 1998 naprej na sedežu družbe, Prešernova 10, Celje.
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Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno s priporočeno pošto sporočijo
upravi v 7 dneh, od objave sklica, ter s tem
omogočijo upravi in nadzornemu svetu pravočasno pripravo njihovih stališč.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi zastopniki osebno ali po pooblaščencu, če svojo udeležbo priglasijo tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovalnih lističev, ki jih prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo seja skupščine in so istočasno
vstopnica za udeležbo na skupščini.
V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostoru ob 13. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na seji prisotnega
kapitala.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.
Trgovska družba Metro, d.d.,
uprava
Ob-2078
Začasna uprava družbe, Inles, d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, Ribnica, vabi delničarje na
1. sejo
skupščine družbe Inles, d.d., Ribnica
Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v prostorih družbe Inles, d.d., Kolodvorska
22, Ribnica, ki bo dne 26. 5. 1998 s pričetkom ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine: predsednika skupščine, preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupšščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
5. Seznanitev s poročilom o poslovanju
podjetja za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1993, 1994,
1995 in 1996.
6. Sprejem načina delitve rezultatov delitev dobička/porkivanje izgub poslovanja v
letih 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička/predlagano pokritje izgube
na podlagi predloga začasne uprave in mnenja začasnega nadzornega sveta.
7. Informacija o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacijo
o poslovanju za leto 1997.
8. Obravnava in sprejem sprememb statuta in sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se novi statut v
predloženem besedilu.
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9. Obravnava sklepa o imenovanju revizijske hiše.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovni leti 1997 in 1998 se imenuje revizorsko družbo Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana.
10. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Preldog sklepa: za člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, se izvolijo:
Milan Abrahamsberg, Janko Pučnik, Stanislav Šulin, Thomas Schaschtner.
11. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v predlagani višini.
12. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic.
13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže z osebnim
dokumentom in s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu delnic
pooblastitelja.
Prijava za udeležbe na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo
je do petka 22. 5. 1998 do 24. ure.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vsa gradiva in informacije se dobijo pri
Nevenki Lesar na tel. 861-411 od 8. do
15. ure vsak delovnik.
Inles, d.d.,
uprava
Št. 14/98
Ob-2079
Na podlagi 7. člena statuta Tovarne močnih krmil Črnci, d.d., uprava sklicuje
4. redno skupščino
družbe Tovarna močnih krmil Črnci,
d.d., Črnci 2 A, Apače,
ki bo v sredo, 20. maja 1998 ob 12.
uri, v prostorih uprave družbe v Črncih 2a,
Apače.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega skupščine, zapisnikarja in preštevalca
glasov ter potrdi notarja za sestavo notarskega zapisnika.
3. Letno poročilo za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo za leto 1997, skupaj z
revizorjevim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
4. Uporaba in razdelitev dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1997, ter predlagana višina dividende.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje Audit,
d.o.o., Murska Sobota.
6. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
TMK Črnci, d.d.
direktor
Ob-2080
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Soča, d.d., Koper, uprava sklicuje
skupščino,
ki bo 28. maja 1998 ob 12. uri, v poslovnih prostorih uprave Koper, Pristaniška
ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje se predsedujočega skupščine, imenuje se dva preštevalca glasov. Imenuje se zapisnikarja in
notarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1997.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997 ter delitvi nerazporejenega dobička iz leta 1994 in 1995.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček za
leto 1997 v višini 20,192.042,63 SIT se
razporedi v rezerve in nameni za investicije
v osnovna sredstva.
Nerazporejeni dobiček iz leta 1994 in
1995 v višini 27,380.875,65 SIT se razporedi v rezerve in nameni za investicije v osnovna sredstva.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Borisa Krkoča in izvoli novega člana – Viktor Vauhnik, EMŠO 1712948500330, rojen 17. 12. 1948, stanujoč Spodnje Gorje
208, 4247 Zgornje Gorje. Zaposlen v Merkurju, na delovnem mestu direktor marketinga.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1998 skupščina
imenuje Coopers & Librand, d.d., Dunajska
107, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
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dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Trgovsko podjetje Soča, d.d., Koper
Ob-2081
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Bistra, d.d., Škofja Loka, sklicujem
2. skupščino
delniške družbe Bistra, d.d.,
Škofja Loka,
ki bo v torek, 26. maja 1998 ob 13. uri,
na sedežu družbe, Sp. trg 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov po predlogu uprave.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju
delniške družbe za leto 1997.
3. Razporeditev dobička iz poslovnega
leta 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček poslovnega leta 1997 v višini
2,364.501,64 SIT ostane nerazporejen.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se osnovni kapital družbe poveča za 42,858.000 SIT iz
sredstev družbe. Pri povečanju osnovnega
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kapitala bo družba uporabila: dobiček iz preteklih let v višini 22,061.065,05 SIT, revalorizacijski popravek prenesenega dobička
v višini 6,021.857,07 SIT in revalorizacijski
popravek osnovnega kapitala v višini
14,775.077,88 SIT.
Osnovni kapital s povečanjem znaša
64,287.000 SIT.
4.2. Nominalna vrednost delnice znaša
3.000 SIT. Razmerja pravic iz delnic se ne
spremenijo.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe.
6. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
6.1. Po predlogu uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se delniška družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
6.2. Družba bo tistim delničarjem, ki
preoblikovanju nasprotujejo prek zapisnika,
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
poslovne deleže za primerno odškodnino.
6.3. Sprejme se družbena pogodba v
predloženem besedilu.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure, od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
podajo predloge za dopolnitev dnevnega
reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi
so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri in v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Bistra, d.d.
Škofja Loka
direktor
Št. 35/98
Ob-2083
Integral AP Tržič, d.d., Predilniška 1, Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
statuta družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo 28. 5. 1998, v Vili Bistrica, Pot na
Bistriško planino 29, Tržič, ob 8. uri.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in preštevalca glasov po predlogu uprave,
na seji je navzoč vabljeni notar in člani NS.
3. Obravnava in potrditev letnega poročila o poslovanju za leto 1997 in ocena
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možnosti razvoja v letu 1998, skupaj s
poročilom revizijske družbe in mnenjem
NS.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1997 in ocena možnosti
razvoja v letu 1998, skupaj s poročilom
revizijske družbe in mnenjem nadzornega
sveta.
4. Predlog o uporabi dobička iz leta
1997.
Predlog sklepa: dobiček v višini
951.510,58 SIT se razporedi v rezervni
sklad družbe.
5. Določitev nagrade članom nadzornega sveta in upravi.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se dodeli nagrada v višini 1.500 delnic,
in sicer:
– predsednik 600 delnic in
– vsak član po 450 delnic.
Članu uprave se dodeli nagrada v višini
1.200 delnic.
Nagrade se dodelijo iz sklada lastnih delnic.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta in plačilo zapisnikarju nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade za
delo na seji nadzornega sveta, in sicer za
predsednika nadzornega sveta v višini
30.000 SIT za člane nadzornega sveta pa v
višini 25.000 SIT. Določi se plačilo zapisnikarju nadzornega sveta, in sicer v višini
50.000 SIT – letno.
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za revidiranje zaključnega računa za
leto 1998 imenuje revizijska družba Podboršek iz Ljubljane.
Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Integral AP
Tržič, d.d., Predilniška c. 1, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan med 9. in 13. uro, pri
Dragici Stojakovič.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogoje na prijavo upravi družbe najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d.
predsednik NS, direktor uprave
SKUP02
Ob-2084
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v petek 29. maja 1998 ob 13. uri v
sejni sobi v 1. nadstropju motela Kompas
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na Suhozemnem terminalu v Sežani, Partizanska cesta 117.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 11.30 in 12.30.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in njegovega namestnika, verifikacijsko in volilno komisijo.
Imenuje se zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter notarja po predlogu direktorja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
10. 4. 1998 predlagano letno poročilo o
poslovanju družbe Mitol v letu 1997.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
10. 4. 1998 predlagano delitev čistega
dobička in predlagano višino dividende:
Dobiček iz preteklih let se deli:
– za dividende (84 SIT na delnico) –
63,508.284 SIT,
– ostane nerazporejen – 75,065.332,19
SIT.
Dobiček iz leta 1997 ostane nerazporejen – 98,754.928,12 SIT.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan 22. 5. 1998 vknjiženi v delniški
knjigi pri KDD.
Dividende se izplačajo do 30. 6. 1998.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za leto 1998 se imenuje Podboršek Revizijska družba, k.d., Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov so na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe na Partizanski 78, Sežana,
v splošni pravni službi in v tajništvu vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku
7 dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe (sam ali po svojem pooblaščencu, oziroma zakonitem zastopniku)
pod pogojem, da na sedežu družbe vsaj
do vključno 25. 5. 1998 do 13. ure deponira delniško potrdilo o številu delnic, ki jih
ima. Pooblaščenci pa predložijo do navedenega roka tudi pisna pooblastila.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobi
pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 5. 6. 1998 na istem kraju ne glede na
število prisotnih delnic.
Mitol, tovarna lepil, d.d.,
direktor
Ob-2085
Uprava delniške družbe Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.d., Kanal ob
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Soči, Kolodvorska 9, na podlagi 43. in 47.
člena statuta vabi delničarje na
4. sejo skupščine
delniške družbe
Uprava sklicuje skupščino dne 28. maja
1998 ob 12. uri, v dvorani Gotske hiše
(Kontrada), Pionirska 8 v Kanalu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalk
glasov in notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalk glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna, ker je prisotno ??% glasovalnih delnic.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Obravnava in potrditev poročil o poslovanju v letu 1997:
– poročilo uprave družbe,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo in mnenje revizorja.
Predlog sklepa: potrdijo se poročila
uprave, nadzornega sveta in revizorja.
6. Obravnava in sprejem sklepov o razdelitvi dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 se
razdeli na podlagi predloga.
7. Informacija o planu poslovanja družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o planu poslovanja družbe v letu 1998.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: potrdi se predlagano revizijsko družbo.
9. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije so delničarjem na
vpogled na sedežu podjetja (tajništvo) vsak
delovnik od 8. do 11. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe ter spremenjevalne, oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih
sprejela svoja stališča in bosta o spremenjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po
sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Vabimo vas, da se skupščine polnoštevilno udeležite!
Plastik Kanal, d.d.,
uprava – direktor
Ob-2086
Začasna uprava Savaprojekt, d.d., Krško, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
delniške družbe Savaprojekt, d.d.,
Krško
Okrožno sodišče v Krškem je 15. 5.
1997 registriralo delniško družbo Savaprojekt podjetje za razvoj projektiranje, konzalting, inženiring Krško, d.d., CKŽ 59, Krško.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine, zato na
podlagi zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe sklicuje skupščino, ki bo dne
15. 5. 1998, ob 12. uri, v prostorih Občine
Krško, sejna soba A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov ter izvolitev notarja za sestavo
notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovnik o delu skupščine.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
6. Potrditev višine nadomestila za sejnine nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana sejnina za člane nadzornega sveta.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
8. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninjenja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poteku lastninjenja.
9. Poročilo o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1997.
10. Razporeditev nerazporejenega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o predlagani razporeditvi dobička.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe vsaj trni dni
pred zasedanjem skupščine. Vsak delni-
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čar ali njegov pooblaščenec mora najaviti
svojo udeležbo na skuščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
tajništvu družbe.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo začasni upravi.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Savaprojekt, d.d., Krško,
začasna uprava
Ob-2087
Na podlagi 17. in 34. člena statuta
delniške družbe Medvešek Pušnik borznoposredniška hiša, d.d., predsednik
uprave delniške družbe Medvešek Pušnik
borznoposredniška hiša, d.d., sklicuje
redno letno
sejo skupščine
delniške družbe Medvešek Pušnik
borznoposredniška hiša, d.d.,
v sredo, 20. 5. 1998 ob 16. uri, v sejni
sobi v VII. nadstropju poslovne stavbe na
ulici Gradnikove brigade 11, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine: predsednik skupščine Dušan Golovrški, dva preštevalca glasov Jure
Klepec in Andrej Lamovec, seji prisostvuje
vabljeni notar Nada Kumar.
3. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta v predlaganem besedilu. Besedilo je
priloga tega sklepa.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta:
Ludvika Medveška in Ivana Pušnika.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje nove člane nadzornega
sveta: Majo Pušnik in Ivana Pušnika.
6. Poročilo o poslovanju v letu 1996.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: sprejme se poročilo o poslovanju v letu 1996, kot ga je predlagala
uprava.

Št.

7. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: dobiček družbe iz leta 1996
po revidiranih podatkih znaša 6,477.000
SIT in se razdeli za dividendo delničarjem
3,200.000 SIT oziroma 40 SIT bruto na
delnico, ostali dobiček v višini 3,277.000
SIT se razporedi v rezervne družbe.
8. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zmanjša se osnovni kapital družbe za 10 mio SIT,
to je z 90 mio SIT na 80 mio SIT z umikom
10.000 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT vsaka, skupaj 10 mio SIT v breme nerazporejenega dobička skladno s
sklepom skupščine družbe z dne 19. 12.
1996. Za znesek umaknjenega osnovnega
kapitala se povečajo rezerve družbe.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje Constantia, d.o.o.
10. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe.
11. Določitev višine sejnine nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
udeležbo na seji nadzornega sveta pripada
presedniku nadzornega sveta sejnina v neto
višini 27.000 SIT, članom pa sejnina v neto
višini 18.000 SIT.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure. Gradivo vključno s prospektom je na voljo tudi na spletnih straneh
družbe na naslovu http://www.medvesekpusnik.si.
Pravico do udeležbe na skupščini ima
delničar, ki je pet dni pred skupščino vpisan
v delniško knjigo.
Prijave na skupščino se sprejemajo pol
ure pred sejo skupščine.
Medvešek Pušnik, d.d.,
predsednik uprave
Št. 76/98
Ob-2088
Na podlagi 7.3. in 7.4. točke sedmega
poglavja statuta delniške družbe Maxina,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IV. sejo skupščine
delniške družbe Maxina, trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. maja 1998, v
prostorih uprave družbe Maxina, trgovina,
d.d., Ulica 10. oktobra 1, Maribor, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevenka Grgić in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Lašič Nade in dveh preštevalk
glasov Fluher Valerije ter Bolner Tatjane.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto
1997.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 1997 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mnenje revizorja.
3. Obravnava in sprejem predloga
sklepa o razporeditvi dobička za leto
1997 in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1997 v višini 26,842.035,56 SIT nerazporejen.
Nerazporejen, revaloriziran dobiček
družbe iz preteklih let, ki skupno znaša
15,646.060,09 SIT se v višini 15,562.105
SIT razporedi za izplačilo dividend, preostalih del v višini 83,955.09 SIT, pa ostane še
naprej nerazporejen.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki
so na dan izvedbe skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in bo izplačana v roku 45
dni od dneva zasedanja skupščine.
4. Obravnava in sprejem drugih sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe,
določene v predlogu sklepov št. 4.1.–4.6.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Valuta, Družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13,
Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Mariboru, Ulica 10. oktobra 1.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe, v Mariboru, Ulica 10. oktobra 1,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Maxina, trgovina, d.d.,
uprava
Št. 25/98
Ob-2089
Na podlagi določb statuta nadzorni svet
sklicuje
3. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt, d.d.,
v petek, 15. 5. 1998 ob 12. uri, v prostorih Izuma v Mariboru, Prešernova 17, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenovan je predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisničarka in notar.
3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
sklepčna in potrdi predlagani dnevni red.
4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema poslovno poročilo za leto 1997,
kot je bilo predloženo.
5. Sprejem predloga o razporeditvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženo razporeditev dobička
za leto 1997.
6. Sprejem gospodarskega načrta za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženi gospodarski načrt za
leto 1998.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska 3-5 v pravni pisarni, vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, njihovi zastopniki in pooblaščenci pa
s pismenim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalna pravica je pismena prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri.
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Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunaprojekt, d.d.
Maribor
predsednik nadzornega sveta
Ob-2090
Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,
Vrhnika, Tržaška 28, na podlagi 25. člena
statuta družbe nadzorni svet sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 27. 5. 1998 ob 16. uri, v poslovni
stavbi Liko, Verd 100a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem poročila za leto 1997 z usmeritvami za leto 1998.
3. Delitev dobička poslovnega leta
1998.
Predlog sklepov:
1. Izvolijo se delovna telesa skupščine
in ugotovi sklepčnost.
2. Sprejme se poročilo za leto 1997 z
usmeritvami za leto 1998.
3. Sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1997.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe. Na skupščino so vabljeni
delničarji ali njihovi pooblaščenci.
Udeleženci se identificirajo z osebnim
dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 16.30 v
istih prostorih.
Profin, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Ob-2091
Na podlagi 17. člena statuta Mladinska
knjiga, Tiskarna, d.d., Ljubljana, Dunajska
123, sklicuje uprava družbe
5. redno sejo skupščine
družbe Mladinska knjiga, Tiskarna,
ki bo v četrtek, 28. maja 1998 ob 11.
uri, v prostorih uprave družbe v Ljubljani,
Dunajska 123.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.
3. Obravnavanje in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe in poročila o reviziji računovodskih izkazov družbe za leto
1997.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe in poročilo
o reviziji računovodskih izkazov družbe za
leto 1997.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa: za revizorja družbe
Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d., za poslovno leto 1998 se imenuje ITEO – Revizija,
d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski službi na sedežu družbe, vsak dan
od 8. do 10. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so 20. 4. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe. Delničar se izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, pooblaščenec s pooblastilom, ki mora biti pisno in se deponira na
sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, zakoniti zastopnik pa z izpisom
iz sodnega registra.
Prosimo delničarje ali njihove pooblaščence, da udeležbo na skupščini najavijo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
da v 7 dneh po objavi sklica skupščine oziroma prejemu vabila za skupščino sporočijo svoje pripombe na dnevni red oziroma
spreminjevalne ali dopolnilne predloge upravi družbe in s tem omogočijo, da bo uprava
o njih sprejela stališča in jih pripravila do
zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po polurnem odmoru ponovno sestala. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Mladinska knjiga
Tiskarna, d.d.
uprava družbe
Št. 11/98
Ob-2092
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe
ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava
2. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 28. 5. 1998 ob 13. uri, v
sejni sobi upravne stavbe družbe na Šlandrovi 10, Ljubljana-Črnuče.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Jožica Tominc, za preštevalca glasov pa Zlato Hernčič in Breda Jeran.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1997.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.
4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube in razporejanju nerazporejenega dobička iz preteklih let in dobička za leto
1997.
a) Pokrivanje izgube, nastale zaradi uskladitve glavne knjige z otvoritveno bilanco.
Predlog sklepa: nepokrita izguba, ki je
nastala kot učinek uskladitve glavne knjige z
otvoritveno bilanco, v višini 166,899.859
SIT se pokrije iz prostih rezerv.
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b) Nerazporejen dobiček družbe v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1997 znaša
65,575.488 SIT.
Nerazporejeni dobiček po posameznih
letih znaša:
– v letu 1993 – 5,188.133 SIT,
– v letu 1994 – 8,118.672 SIT,
– v letu 1995 – 13,004.511 SIT,
– v letu 1996 – 12,714.963 SIT,
– v letu 1997 – 26,549.209 SIT.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, dobiček iz leta 1993 ter del iz leta 1994 v skupni višini 12,480.000 SIT se nameni za izplačilo dividende. Preostanek dobička iz leta
1994 in celotni dobiček iz let 1995, 1996
in 1997 ostane nerazporejen v skupni višini
53,095.488 SIT.
Upravičenci do dividend so delničarji,
ki so vpisani na dan skupščine v delniško
knjigo pri družbi ETRA 33. Dividenda znaša 260 SIT bruto na delnico in se izplača
delničarjem v 60 dneh po sklepu skupščine.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
oblikovanju sklada za lastne delnice na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta v višini 48,000.000 SIT. Vir za
oblikovanje sklada so proste rezerve.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina potrdi pooblaščeno revizijsko družbo Revizija plus, d.o.o., Ljubljana,
za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 1998.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 25. 5. 1998 in ki so
vpisani v delniško knjigo na sedežu družbe
ETRA 33.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sprejemni pisarni št. 108 v I.
nadstropju upravne stavbe družbe ETRA
33, d.d., Šlandrova 10, Ljubljana, uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje v istem prostoru in bo tedaj sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala
(drugi sklic).

Št.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delovnik med 12. in 14. uro.
Vljudno vabljeni!
ETRA 33, d.d.
uprava družbe
Ob-2093
Na podlagi 7.c točke statuta delniške
družbe sklicuje uprava delniške družbe Bohor Mestinje, d.d., Mestinje 6, Podplat, skupaj z nadzornim svetom
drugi sklic druge skupščine
delničarjev delniške družbe,
ki bo v četrtek, 28. 5. 1998 ob 14.15, v
prostorih Doma Krajanov Mestinje (gasilski
dom), na naslovu Mestinje 19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine (predsednika skupščine in družbo oziroma pooblaščenca za ugotavljanje
sklepčnosti in preštevanje glasov) in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Janko Pučnik, odv. iz Ljubljane,
– za ugotovitev sklepčnosti in preštevanje glasov se imenujejo Irena Špur, Vesna
Krajnc in Jožica Užmah,
– za notarja se imenuje Pavel Rojs iz
Šmarja pri Jelšah.
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red po predlogu uprave družbe.
3. Potrditev in imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: potrdi se revizijska družba Boniteta, družba za revizijo, podjetniško
in poslovno svetovanje, d.o.o., Velenje, kot
družba, ki je izvedla revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe Bohor Mestinje,
d.d., za leto 1997.
Za revizijo letnih računovodskih izkazov
družbe Bohor Mestinje, d.d., za leto 1998
se imenuje revizijska družba Boniteta, družba za revizijo, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Velenje.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1996, in sicer:
– računovodskih izkazov za leto 1996,
– pojasnila k računovodskim izkazom,
– izkaze finančnih tokov družbe in
– poslovnega poročila poslovodstva
družbe za leto 1996 z revizorjevim poročilom in mnenjem.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1996.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1997, in sicer:
– računovodskih izkazov za leto 1997,
– pojasnila k računovodskim izkazom,
– izkaza finančnih tokov družbe in
– poslovnega poročila poslovodstva
družbe za leto 1997 z revizorjevim poročilom in mnenjem.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997.
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe kot sledi:
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6.1. V celoti se spremeni točka a) točke
Šestič poglavja nadzorni svet tako, da nova
točka a) glasi:
Nova točka a)
Nadzorni svet družbe šteje 5 članov.
6.2. V celoti se spremeni točka b) točke
Šestič poglavja nadzorni svet tako, da nova
točka b) glasi:
Nova točka b)
Nadzorni svet je praviloma sestavljen iz
predstavnikov največjih delničarjev družbe
ob imenovanju ali iz zunanjih strokovnjakov
različnih strok, ki bi bili lahko pomembni za
zagotovitev boljšega poslovanja družbe.
2 člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev, ki jih izvoli svet delavcev.
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen predstavnikov delavcev, glede katerih skupščina samo ugotovi njihovo izvolitev in članstvo v nadzornem svetu. Vsi člani nadzornega sveta imajo
enake pravice in obveznosti, če ni s tem
statutom ali sklepom skupščine določeno
drugače.
Določbe glede predstavnikov delavcev
veljajo dokler je v veljavi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št.
42/93).
6.3. Črta se točka f) točke Šestič poglavja nadzorni svet tako, da nova točka f)
glasi:
Nova točka f)
Glasovanje nadzornega sveta poteka z
navadno večine glasov, razen če zakon ali
ta statut ne določata drugačne večine.
7. Razrešitev dosedanjih članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novega
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
7.1. Z dnem zasedanja skupščine se razreši dosedanji nadzorni svet v naslednji sestavi:
1. Richard Petek,
2. Milan Abrahamsberg,
3. Zlatko Hohnjec,
4. Milan Šprajc,
5. Marjan Golež,
6. Milena Žerak.
Ugotovi se, da so bili s sklepom sveta
delavcev odpoklicani naslednji predstavniki
delavcev:
1. Marjan Ferčec,
2. Janez Boršič,
3. Aleš Kučiš.
7.2. Z dnem zasedanja skupščine se
imenuje nadzorni svet v naslednji sestavi:
1. Janez Siter, zaposlen: Steklarna
Rogaška, d.d., stanujoč: Šlandrova 14, Rogaška Slatina, EMŠO: 0806950500071,
2. Rudi Capuder, zaposlen: TRIVAL KOMPOSITI, d.o.o., stanujoč: Drnovškova 11, 1241 Kamnik, EMŠO:
2310960500462,
3. Milan Abrahamsberg, zaposlen:
VPD Fida, d.o.o., stanujoč: Ob Bistrici 8,
1310 Ribnica na Dolenjskem, EMŠO:
1810966500080.
Ugotovi se, da je svet delavcev za predstavnika delavcev v nadzornem svetu imenoval naslednja člana:
4. Marjan Ferčec, zaposlen: SINLES,
sindikat lesarstva Slovenije, stanujoč: Krivec
4, Ljubljana, EMŠO: 2708955500067,
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5. Aleš Kučiš, zaposlen: BOHOR,
Lesna oprema Mestinje, d.d., stanujoč: Ob
progi 4, Rogaška Slatina, EMŠO:
1505970500136.
Mandat članov nadzornega sveta traja
4 leta od imenovanja.
8. Predlog za določitev višine sejnine in
načel za povrnitev stroškov članom novega
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Novo imenovanim članom nadzornega
sveta se za udeležbo na seji nadzornega
sveta izplača sejnina v višini 250 DEM/sejo, predsedniku nadzornega sveta pa
300 DEM/sejo, plačljivo v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju BS na
dan plačila.
Članom nadzornega sveta, ki so imenovani s strani sveta delavcev izmed delavcev
družbe, se za udeležbo na seji, ki se opravi
pretežno med delovnim časom, izplača sejnina v višini polovice zneska iz prejšnjega
odstavka tega sklepa.
Novo imenovanim članom nadzornega
sveta se za udeležbo na sejah povrnejo
stroški za prihod na seje (kilometrina za uporabo osebnega vozila, dnevnice) v višini,
kot je določena v vsakokratni splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo.
9. Obravnava in sprejem poročila poslovodstva družbe o izgubi družbe in tekočem poslovanju, s predlogom možnih ukrepov.
Predlogi sklepa: sprejme se poročilo poslovodstva družbe o izgubi družbe in tekočem poslovanju, s predlogom možnih ukrepov. Poročilo je v prilogi zapisnika skupščine sestavni del tega sklepa.
Poslovodstvo družbe se zadolži, da nemudoma podvzame vse zakonske ukrepe
za zavarovanje interesov upnikov in delničarjev družbe.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v
skladu z določilom 6. točke 297. člena zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD).
Uprava družbe obvešča delničarje, da
so so vsa do sedaj organizirano zbrana
pooblastila dana pooblaščencem za
udeležbo na skupščinah, dana pooblaščencem za udeležbo na skupščinah
družbe po vstopu v veljavo zakona o
prevzemih in so deponirana v družbi, neveljavna in se ne bodo upoštevala.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo na skupščini družbe
najavili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki. Smatra se, da je
pisna najava pravočasna, če dospe na sedež družbe tri dni pred zasedanjem skupščine družbe. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se pozivajo, da se zaradi ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema
glasovnic, zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj uro pred sklicem. Identifika-
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cija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list...).
Gradivo za skupščino družbe bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsak nasprotni predlog delničarjev mora biti družbi sporočen s priporočenim pismom. Predlog je pravočasen, če prispe
na sedež družbe v roku sedmih dni po
sklicu skupščine. Predlog mora biti jasen
in razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če
bo ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina
ob sklicu skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
z istim dnevnim redom isti dan ob 15.15,
na mestu prvega sklica. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Bohor, Lesna oprema Mestinje, d.d.
uprava družbe
direktorica
Št. 24/98
Ob-1783A
Uprava družbe Zlatorog, podjetje za ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Ul. 10. oktobra 9, vabi delničarje na
3. sejo skupščine
družbe Zlatorog, d.d., Maribor
Uprava sklicuje skupščino 29. 5. 1998
ob 13. uri, na sedežu družbe Mapetrol,
d.o.o., Maribor, Linhartova 17/a.
Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju organov skupščine, zapisnikarja in notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
4. Obravnava poslovnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju družbe za leto 1997.
5. Sklep o pokrivanju izgube za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o pokrivanju izgube za leto 1997.
6. Obravnava plana za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se potrdi predlagani plan družbe za leto 1998.
7. Povišanje nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
povišanju nagrad za člane NS.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-

lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in so vpisani v delniško knjigo
(KDD) tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe Zlatorog,
d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, od 10.
do 13. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ob-1783B
Uprava družbe Zlatorog, podjetje za ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Ul. 10. oktobra 9, k vabilu na 3. sejo skupščine družbe
Zlatorog, d.d., Maribor, objavlja
predlog za razširitev dnevnega reda
skupščine,
sklicane za 29. 5. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe Mapetrol, d.o.o., Maribor,
Linhartova 17/a.
Na predlog Nacionalne finančne družbe, d.o.o., ki upravlja Prvi investicijski sklad,
d.d., Štajerski investicijski sklad, d.d., Gorenjski investicijski sklad, d.d., Dolenjski investicijski sklad, d.d. in Adriatic investicijski
sklad, d.d., ki so skupaj lastniki in imetniki
navadnih imenskih delnic družbe Zlatorog,
d.d., se predlagani dnevni red dopolni z 8.
točko dnevnega reda, ki glasi:
8. Ugotavljanje odgovornosti uprave in
članov nadzornega sveta zaradi izkazane izgube v letu 1997.
Predloga sklepov:
1. Skupščina izreka nezaupnico upravi
družbe.
2. Skupščina sprejme sklep o razrešitvi
članov nadzornega sveta.
Zlatorog, d.d.
uprava družbe
Št. 6/98
Ob-2094
Direktorica Trdnjave I, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Prešernova 1a, Velenje, na osnovi statuta družbe in zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakona o gospodarskih družbah sklicuje
3. skupščino
Trdnjave I, pooblaščene investicijske
družbe, d.d.,
ki bo 28. 5. 1998 ob 13. uri, na sedežu
družbe v Velenju, Prešernova 1a.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red. Imenujejo se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju Trdnjave I, PID, d.d., v letu
1997 z mnenjem revizijske družbe
RFR-Ernst&Young, d.o.o., in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju Trdnjave,
PID, d.d., v letu 1997, z mnenjem revizijske
družbe RFR-Ernst&Young, d.o.o. in mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlaganega revizorja za leto 1998.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skladno s predlogom
nadzornega sveta družbe skupščina razreši
člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje člana nadzornega
sveta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo v skladu s točko 10.3.3.
statuta Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., pisno prijavijo družbi najmanj
tri dni pred skupščino. Prijavi je potrebno
priložiti potrdilo o lastništvu delnic. Poobla-ščenci delničarjev morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi istega dne
ob 13.30. Ponovljeno zasedanje veljavno
odloča, ne glede na višino na zasedanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo je vsem delničarjem na
vpogled v prostorih A Trust-a, družbe za
upravljanje s skladi, d.d., Prešernova 1a,
Velenje, deset dni pred zasedanjem
skup-ščine, med 8. in 15. uro.
Trdnjava I, pooblaščena
investicijska družba, d.d.
direktorica
Št. 6/98
Ob-2095
Direktorica Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Prešernova 1a, Velenje, na osnovi statuta družbe in zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakona o gospodarskih družbah sklicuje
5. skupščino
Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d.,
ki bo 28. 5. 1998 ob 11. uri, na sedežu
družbe v Velenju, Prešernova 1a.
Dnevni red:

Št.

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red. Imenujejo se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju Trdnjave PID, d.d., v letu
1997 z mnenjem revizijske družbe
RFR-Ernst&Young, d.o.o., in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju Trdnjave,
PID, d.d., v letu 1997, z mnenjem revizijske
družbe RFR-Ernst&Young, d.o.o. in mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlaganega revizorja za leto 1998.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo v skladu s točko 10.3.3.
statuta Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., pisno prijavijo družbi najmanj
tri dni pred skupščino. Prijavi je potrebno
priložiti potrdilo o lastništvu delnic. Pooblaščenci delničarjev morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi istega dne
ob 11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno
odloča, ne glede na višino na zasedanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo je vsem delničarjem na
vpogled v prostorih A Trust-a, družbe za
upravljanje s skladi, d.d., Prešernova 1a,
Velenje, deset dni pred zasedanjem skupščine, med 8. in 15. uro.
Trdnjava, pooblaščena
investicijska družba, d.d.
direktorica
Ob-2117
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Droga Portorož, Živilska industrija d.d. in na
podlagi 66. člena zakona o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97) uprava sklicuje
4. skupščino delničarjev,
ki bo v Portorožu, 29. maja 1998 ob
11. uri v prostorih hotela Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1997.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. tč.: Izvolijo se delovna
telesa skupščine: za predsednika skupšči-
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ne se izvoli Radovan Stonič, za namestnika predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalce glasov
se določijo Alenka Rugelj, Elma Bečiragič,
Lojze Dolenc, Sabina Dolenc in Andreja
Čendak.
2. Sklep k 2. tč.: Potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sklep k 3. tč.: Sprejme se letno poročilo za leto 1997.
4. Sklep k 4. tč.: Sprejme se sklep o
uporabi dobička za leto 1997:
Osnova za delitev je ustvarjeni čisti dobiček poslovnega leta 1997 v višini
1.010,859.230,13 SIT.
Čisti dobiček se deli:
– za izplačilo
dividend 353,460.000,00 SIT– 35,0%
– za nerazdeljeni
dobiček 654,399.230,13 SIT– 64,7%
– za udeležbo uprave
na dobičku 3,000.000,00 SIT – 0,3%
Bruto dividenda
znaša
1.250,00 SIT
Dividende se izplačajo v roku enega meseca po skupščini. Dividenda pripada delničarjem,ki so na dan 2. 6. 1998 vknjiženi
kot imetniki delnic pri Centralni klirinško depotni družbi d.d..
5. Sklep k 5. tč.: Za revizorsko hišo se
imenuje družba K.P.M.G. Slovenija d.o.o..
Predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
uprava družbe.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
29. 5. 1998 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 29. 5. 1998 ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so
delnice družbe na dan 25. 5. 1998 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do 25. 5. 1998. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.
Gradiva: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je na vpogled v času od 29. 4.
1998 dalje na sedežu družbe, Obala 27, Portorož, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Droga, d.d.,
uprava družbe
Ob-2161
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe, sklicujem
skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško,
ki bo v petek, 29. 5. 1998 ob 10. uri, v
dvorani “Tri lilije”, Poženelova 22 v Laškem.
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Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1997.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k točkam od
1. do 4., nadzorni svet družbe pa pod
5. točko, naslednje sklepe:
Sklep k 1. točki: imenuje se verifikacijska komisija, komisija za izvedbo glasovanja, zapisnikar in notar.
Sklep k 2. točki: sprejme se poslovno
poročilo za leto 1997.
Sklep k 3. točki: čisti dobiček v višini
1.253,859.344 SIT se razdeli, po predlogu uprave družbe, za izplačilo dividende 130 SIT na delnico, kar predstavlja
575,482.960 SIT in za rezerve
678,376.384 SIT. Dividenda se izplača
delničarjem, ki bodo na dan 26. 5. 1998
vpisani v delniško knjigo. Dividenda se
izplača najmanj v 60 dneh po sprejemu
sklepa.
Sklep k 4. točki: sprejmejo se spremembe statuta družbe, ki razširjajo dejavnost
družbe po predlogu uprave družbe.
Sklep k 5. točki: skupščina imenuje firmo Coopers & Lybrand, d.o.o., Ljubljana za
revizorja družbe.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva 28, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pismeno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov
pod 3. in 4. točko, ki se sprejemata s tričetrtinsko večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 11. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
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skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Vljudno vabljeni!
Pivovarna Laško, d.d.,
uprava – direktor
Ob-2082
V skladu z 288. členom zakona o gospodarskih družba začasna uprava družbe
Elkop Koper, d.d., Ferrarska 8, sporoča

Na podlagi 286. člena ZGD zahtevamo, da predmet pod 3. točko – Sprejme
se predlagani sklep o likvidaciji družbe,
objavite z osebnim obvestilom vseh delničarjev, na podlagi 288. člena ZGD pa sporočamo, da bomo na skupščini ugovarjali
predlogu uprave in nadzornega sveta in
druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za navedene nasprotne predloge, zato zahtevamo, da na podlagi istega
zakonskega določila nasprotne predloge
sporočite vsem delničarjem z osebnim obvestilom.
Elkop, d.d., Koper
začasna uprava

nasprotne predloge delničarjev
Delničarji družbe, in sicer pooblaščene
investicijske družbe Atena Ena, d.d., Atena Dve, d.d. in Atena Tri, d.d., vsi Ljubljana, Slovenska 56, ki jih upravlja DZU Atena, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ter
pooblaščene investicijske družbe Triglav
PID ob Muri, d.d., Murska Sobota, Lendavska 5, Triglav PID za Dolenjsko in Posavje, d.d., Krško, Trg Matije Gubca 3,
Triglav PID za Primorsko in Notranjsko,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 21, Triglav
PID za Ljubljano in Zasavje, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 10, Triglav PID za Štajersko in Koroško, d.d., Celje, Mariborska 1,
Triglav PID za Gorenjsko, d.d., Kranj, Bleiweisova 20 in Triglav PID, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 17, ki jih upravlja DZU Triglav,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, podajamo
naslednje nasprotne predloge k dnevnemu
redu 1. seje skupščine družbe, razpisane
za 12. 5. 1998:
Ad 3. – Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: z dnevnega reda se
umakne 11. točka – imenovanje novih članov uprave.
Obrazložitev: po izrecnem določilu 250.
člena zakona o gospodarskih družbah upravo imenuje nadzorni svet, skupščina tega
pooblastila nima.
Predlog sklepa: dnevni red se dopolni z
novo 11. točko v primeru umika sedanje
11. točke ali z novo 12. točko v primeru, da
predhodni sklep ni izglasovan, ki se glasi:
sprejme se predlagani sklep o likvidaciji
družbe.
Predlagani sklep o likvidaciji družbe:
1. Firma in sedež družbe: Elkop Koper,
d.d., Ferrarska ulica 8.
2. Organ, ki je sprejel sklep: skupščina
družbe dne 12. 5. 1998.
3. Razlog za prenehanje:
– padec tržnega deleža,
– nesposobnost prilagajanja novim zahtevam trga,
– nesorazmerno visoki stroški poslovanja,
– nezmožnost zagotovitve ustreznega
kadra, ki bi zagotovil pozitivno poslovanje.
4. Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev: 30 dni od objave sklepa.
5. Ime likvidacijskega upravitelja in njegov naslov: ime sporočeno na skupščini.

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1910
Ime javnega glasila: Radio Veseljak.
Viri financiranja: prihodki družbe Salomonov oglasnik, d.o.o.
Družba Algas, d.o.o., Ljubljana, Skok,
d.o.o., Vrhnika in Galop, d.o.o., Ljubljana, imajo po 33% lastniških in upravljalskih pravic.
Izdajatelj: Salomonov oglasnik, d.o.o.
Direktor družbe Salomonov oglasnik,
d.o.o., je Lenart Skok. Vodja podružnice za
radijsko dejavnost je Avguštin Vidmar.
Ob-1911
Ime javnega glasila: Radio Salomon.
Viri financiranja: prihodki družbe Salomonov oglasnik, d.o.o.
Družba Algas, d.o.o., Ljubljana, Skok,
d.o.o., Vrhnika in Galop, d.o.o., Ljubljana, imajo po 33% lastniških in upravljalskih pravic.
Izdajatelj: Salomonov oglasnik, d.o.o.
Direktor družbe Salomonov oglasnik,
d.o.o., je Lenart Skok. Vodja podružnice za
radijsko dejavnost je Avguštin Vidmar.
Ob-1912
Ime javnega glasila: tednik Novi tednik
in radio Radio Celje.
Viri financiranja: oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: podjetje NT&RC, d.o.o., Prešernova 19, Celje.
Struktura kapitala:
Atena Ena, d.d. – 20%,
Slovenski odškodninski sklad, d.d. – 10%,
Kapitalski sklad PIZ, d.d. – 10%,
60% zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci.
Uprava: direktor Jože Cerovšek, dipl. ek.
Člani nadzornega sveta: Irena Jelen-Baša – predsednica, Matjaž Jamnikar in Vesna Lejič.
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Ob-1913
Ime javnega glasila: Večer.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.
Ime javnega glasila: 7D.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.
Ime javnega glasila: Naš dom.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.
Ob-1914
Ime javnega glasila: Radio Sora.
Viri financiranja v letu 1997: 100% lastna sredstva, od tega: 93,7% sredstva EPP,
6,3% sredstva občin na podlagi pogodbe o
sofinanciranja informativnega programa.
Izdajatelj: Radio Sora, podjetje za informiranje, d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja
Loka.
Lastniki nad 10% kapitala oziroma upravljalskih pravic: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, Škofja Loka in Kmečka družba –
Kmečki sklad 1 PID, d.d., Stegne 21, Ljubljana
Člani organa upravljanja: poslovodstvo:
Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, Škofja Loka, direktor.
Št. 18/98
Ob-1915
Ime javnega glasila: Studio D.
Izdajatelj: Studio D, regionalna radijska
postaja Dolenjske in Bele Krajine, d.d., Novo mesto, Seidlova 29.
Viri financiranja: 20% delež družbe je v
lasti investicijske družbe Capinvest Ljubljana.
Uprava: Uroš Dular, direktor.
Nadzorni svet: Jože Musa, predsednik;
člani Francka Krivec, Rastko Božič, Boris
Dular.
Ob-1916
Ime javnega glasila: elektronski časopis
Ljubljanske novice.

Št.

Izdajatelj: M’TAJ, časopisno, založniško,
marketinško podjetje, d.o.o., Komenskega
10, Ljubljana.
Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: lastna sredstva izdajatelja.
Ob-1917
Ime javnega glasila: Radio Hit.
Izdajatelj: Radio Domžale, d.o.o., Ljubljanska 36, Domžale.
Direktor, upravitelj in 100% lastnik je Stane Cencelj.
Viri financiranja: komercialno oglaševanje.
Ob-1918
Imena javnih glasil: Gospodarski vestnik, Manager, Finance, Pravna praksa,
Tajnica, Slovenian business report, Podjetje in delo, Splet, Trgovina.
Izdajatelj javnih glasil: Gospodarski vestnik, založniška skupina, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana.
Viri financiranja (za vsa glasila, razen
Podjetje in delo): prihodki iz poslovanja.
Podjetje in delo: prihodki iz poslovanja,
dotacija Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Lastniki več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, Mala ulica 5,
Ljubljana, in Infond Zlat, d.d., Trg svobode
6, Maribor.
Uprava (za vsa glasila): Slobodan Sibinčič – predsednik, Jože Petrovčič – član
uprave.
Nadzorni svet (za vsa glasila): Branko
Pavlin, Tomaž Rotar, Peter Juren, Bogdan
Pogačnik, Jadranka Trontelj.
Ob-1919
Ime javnega glasila: časopis Vestnik in
radio Murski val.
Viri financiranja: v glavnem iz lastnih virov.
V strukturi prihodkov Vestnika predstavlja naročnina 63%, oglasi 35% in 2% ostali
prihodki. V strukturi prihodkov Murskega
vala znašajo prihodki od oglasov 91%, 8%
znaša sofinanciranje in 1% ostali prihodki.
Struktura kapitala: Družba za upravljanje, d.o.o., TRIGLAV 30%, Slovenski
odškodninski sklad 10%, 58% zaposleni,
bivši zaposleni in upokojenci in 2% lastni
sklad delnic.
Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani
nadzornega
sveta:
Majda
Horvat-Zver – predsednica, Bojan Peček,
Ludvik Kovač, Renata Bakan-Ficko, Zdenka Gumilar in Silva Zavašnik.
Ob-1920
Ime javnega glasila: Zdravje.
Izdajatelj: Ara založba, d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana.
Direktor: Jože Vetrovec.
Lastnika podjetja: Grozdana Gaša Milivojević (lastninski delež 50%) in Jože Vetrovec (lastninski delež 50%).
Viri financiranja: iz tekočega poslovanja.
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Ime javnega glasila: Misteriji.
Izdajatelj: Ara založba, d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana.
Direktor: Jože Vetrovec.
Lastnika podjetja: Grozdana Gaša Milivojević (lastninski delež 50%) in Jože Vetrovec (lastninski delež 50%).
Viri financiranja: iz tekočega poslovanja.
Ob-1921
Ime javnega glasila: Mladina.
Izdajatelj: ČP Mladina, d.d., Resljeva
16, Ljubljana.
Osebe, ki imajo v lasti več kot 10%: Zavrl Franci, Savlje 1, Ljubljana, Čibej Boris,
Klaričeva 13A, Koper, in Damjanič Nikola,
Avčinova 10, Ljubljana.
Direktor: Trojar Zoran.
Predsednik nadzornega sveta: Zavrl
Franci.
Viri financiranja: prihodki od prodaje.
Ob-1922
Ime javnega glasila: Viva.
Izdajatelj: Studio moderna, d.o.o., Cesta 9. avgusta 4, Zagorje.
Viri financiranja: prihodki od naročnine
in oglasov.
Organ upravljanja – direktorica: Livija Dolanc.
Ob-1923
Imena javnih glasil: Kmečki glas, Revija o konjih, Pet zvezdic, Sodobno kmetijstvo, Moj mali svet, Tehnika in narava.
Izdajatelj: ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana.
Direktor: Boris Dolničar.
Člani nadzornega sveta: Ana Finc – predsednica, Marinka Pucelj A., Stane Tominc,
Zlata Krašovec, Borut Jerše, Franc Počivavšek.
PID Kmečki sklad 1, Miklošičeva 4, Ljubljana: 25,57% delež v osnovnem kapitalu,
SKB IP, d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana:
16,69% delež v osnovnem kapitalu.
Ob-1924
Ime javnega glasila: Obrtnik.
Izdajatelj: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: članarina, ki jo plačujejo
člani zbornice, objavljanje ekonomsko-propagandnih in drugih oglasov.
Več kot 10 odstotkov kapitala oziroma
nad 10% upravljalskih pravic je 100% lastništvo Obrtne zbornice Slovenije, Celovška 71,
Ljubljana, ki ima 100% upravljalske pravice.
Na podlagi statuta je skupščina Obrtne
zbornice Slovenije izvolila za generalnega
sekretarja Obrtne zbornice Slovenije Antona Filipiča, ki opravlja posle poslovodnega
organa. Za člana nadzornega odbora Obrtne zbornice Slovenije je skupščina Obrtne
zbornice Slovenije izvolila Jožeta Stolnika,
ki opravlja naloge predsednika nadzornega
odbora Obrtne zbornice Slovenije, za člane
nadzornega odbora je skupščina Obrtne
zbornice Slovenije izvolila še Vilija Marolta,
Leopolda Habichta, Franca Herleta.
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Ob-1925
Ime javnega glasila: Dnevnik s sedmo
številko Nedeljski dnevnik.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kmečka družba, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.
Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris
Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Stevan Savič.
Ob-1926
Ime javnega glasila: Hopla.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kmečka družba, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.
Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris
Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Stevan Savič.
Ob-1927
Ime javnega glasila: tednik Naš čas in
radio Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Foitova 10,
Velenje.
Viri financiranja tednika Naš čas so: naročnina, kolportažna prodaja časopisa, objavljanje oglasov in drugih propagandnih
sporočil.
Viri financiranja Radia Velenje je objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil.
Firma sredstva pridobiva še z računalniškim oblikovanjem in založništvom.
Več kot 10% kapitala družbe, in sicer:
15,52%, kar je 291 od skupno 1875 glasov ima Boris Zakošek, Šalek 6, Velenje.
Skladno z desetim členom družbe in s
sklepom 10. skupščine družbe opravlja poslovodske posle družbe Naš čas, d.o.o.,
direktor Boris Zakošek.
Ob-1928
Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 5.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond-Zlat, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Člani uprave izdajatelja: Jure Božič, Drago Pleško, Marija Auda, Biserka Božičnik-Križanec.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag.
Branko Pavlin, Jože Mermal, Darinka Mazora-Stopar.
Ob-1929
Imena javnih glasil: Razvedrilo, Tematske slikovne križanke, Razvedrilo za
mlade, Mini Razvedrilo in Modro Razvedrilo.
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Izdajatelj: Razvedrilo, založniško podjetje, d.o.o., Mali Vrh 93, Šmarje-Sap.
Direktor: Boštjan Rajer.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Ob-1930
Ime javnega glasila: Kmetovalec, strokovna kmetijska revija.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve, d.o.o.,
Stari trg 278, Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
Ime javnega glasila: Drobnica, strokovna revija za rejce in ljubitelje.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve, d.o.o.,
Stari trg 278, Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
Ime javnega glasila: Reja prašičev,
strokovna revija.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve, d.o.o.,
Stari trg 278, Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
Ob-1931
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Glavni trg 30,
Novo mesto.
Direktor: Jože Simčič.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Ob-1932
Ime javnega glasila: Podjetnik.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Jože Vilfan, Pod akacijami 51, Ljubljana.
Izdajatelj: RR, d.o.o., Pod akacijami 51,
Ljubljana.
Direktor izdajatelja: Jože Vilfan.
Ob-1932
Ime javnega glasila: Radio Kranj.
Izdajatelj: Radio Kranj, podjetje za informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., Slovenski trg 1, Kranj.
Viri financiranja so lastni viri.
Osnovni kapital družbe je sestavljen na
naslednji način:
– 60% zaposleni in bivši zaposleni v notranjem odkupu,
– 20% Kmečka družba 1, Stegne 21,
Ljubljana,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
Mala ulica 4/5, Ljubljana,
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Mala ulica 4/5,
Ljubljana.
Direktor družbe je Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta so: Sonja Zaplotnik – predsednica, Robert Bauman –
član, Radovan Teslič – član.

Ob-1934
Ime javnega glasila: TV 3.
Izdajatelj: TV 3, Televizijska dejavnost,
d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Štula 23.
Vira financiranja: osnovni kapital in komercialna dejavnost.
Družbeniki z več kot 10% kapitala oziroma nad 10% upravljalskih pravic:
– Rimsko katoliško škofijstvo Maribor,
Slomškov trg 19, Maribor,
– Rimsko katoliško škofijstvo Koper, Trg
Brolo 11, Koper,
– Marketing 3, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Gosposvetska 5.
Direktor: Saša Mihajlović.
Člani nadzornega sveta: Franc Bole –
predsednik, Roza Mlakar-Kukovič, Alojz Milharčič, Alojz Oset, Žarko Krajnik, Jože Horvat, Marjan Knez.
Ob-1935
Ime javnega glasila: Poslovni val.
Izdajatelj: Audio, d.o.o., Tržaška cesta
55, Ljubljana.
Lastnika več kot 10% kapitala izdajatelja: Franc Fortuna, Udvančeva 15, Ljubljana in Alenka Fortuna, Udvančeva 15, Ljubljana.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Direktorica: Alenka Fortuna.
RAZOB02
Št. 26/98
Ob-2011
Ime javnega glasila: Radio Krka.
Izdajatelj: Radio Krka, d.o.o., Adamičeva 2, Novo mesto.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Pirš Aleksander, Slavka Gruma 80, Novo
mesto.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Direktor: Pirš Aleksander.
Ob-2104
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana objavlja:
Viri financiranja: na podlagi virov določenih v 14. členu zakona o radioteleviziji Slovenija.
Člani Sveta RTV Slovenija so: Marcel
Buh, dr. Bruno Cvikl, Geza Filo, Ervin
Fritz, Miran Goslar, prof. dr. Berta Jereb,
Liana Kalčina Srhoj, Alfred Killer, Jožef
Kocon, dr. Janko Kos, Miha Kovač, Igor
Krč, dr. Igor Lukšič, Dare Milič, Lado Pohar, Andrej Presečnik, mag. Aljoša Redžepovič, Silvano Sau, Marjan Sedmak,
Jože Snoj, Vojko Stopar, Maks Strmčnik,
Mile Šetinc, prof. dr. Rajko Šugman, Milan Utroša.
Člani nadzornega odbora so: Metka Tekavčič, Malči Žitnik, Branko Grims, Anton
Majzelj, Peter Vrisk, Igor Likar, Bojan Veselinovič.
Ob-2123
Ime javnega glasila: Radio Glas Ljubljane.
Izdajatelj: Radio Glas Ljubljane, d.d., Cesta 24. junija 23, Ljubljana-Črnuče.
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Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Martin Odlazek, Pečinska ulica 5, Ljubljana; KB Triglav – prijave terjatev, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana; Reging, finančni inženiring, Dunajska 347, Ljubljana; Regvat, d.o.o., Dunajska 347, Ljubljana.
Direktor RGL, d.d., je Željko Miklič.
Člani nadzornega sveta RGL, d.d.: Lojze Skok, Staniška Nikolić, Majda Juvan,
Peter Regvat, Tatjana Labernik, Miha Zupanc.

Razne objave
Št. 1058
Ob-2168
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je na podlagi Javnega razpisa za
zbiranje prijav za kolektivno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic (Uradni list RS, št.
21/95 - v nadaljevanju ZASP) z odločbo št.
800-3/96 z dne 12. 3. 1998 izdal Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za
zaščito avtorskih pravic Slovenije - SAZAS,
Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih
s področja glasbe,
in sicer: za javne priobčitve neodrskih
glasbenih del (male glasbene pravice),
vključno s kabelsko retransmisijo, reproduciranje glasbenih del na fonogramih in
videogramih (mehanične pravice), dajanje
v najem fonograme in videograme z glasbenimi deli, javno posojanje fonogramov in
videogramov z glasbenimi deli, reproduciranje in javne priobčitve glasbenih del v
okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do
60 sekund, reproduciranje glasbenih del s
tonskim in vizualnim snemanjem za privatno ali drugo lastno uporabo. Dovoljenje za
kolektivno uveljavljanje pravic avtorjev v
zvezi z reproduciranjem glasbenih del s
tonskim in vizualnim snemanjem za privatno ali drugo lastno uporabo se nanaša samo na razdeljevanje nadomestil med upravičene avtorje. Dovoljenje za kolektivno
uveljavljanje pravic avtorjev v zvezi z reprodukcijo avtorskih del za privatno in drugo
lastno uporabo je izdano v omejenem obsegu, ker je Urad z začasnim dovoljenjem
za pobiranje nadomestil že pooblastil Avtorsko agencijo za Slovenijo.
Na tarifni del pravilnika SAZAS-a o honorarjih o javni priobčitvi glasbenih del je
Urad dal soglasje 20. 3. 1998. Ta pravilnik je bil skupaj s tarifo objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/98.
Urad RS za intelektualno lastnino
Ob-2107
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, objavlja na podlagi 47. člena zako-

Št.

na o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97) in sklepa Občinskega sveta občine Grosuplje, z dne 25. 2. 1998
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v k.o. Stranska vas
1. Predmet prodaje so nezazidana
stavbna zemljišča na območju predvidenega zazidalnega načrta: “Gospdoarska cona sever” (v pripravi), za gradnjo poslovnih
objektov, in sicer v k.o., Stranska vas:
– parc. št. 881/1, travnik v izmeri
2851 m 2,
– parc. št. 882/4, travnik v izmeri
6075 m 2,
– parc. št. 922/15, travnik v izmeri
702 m 2,
vse v skupni izmeri: 9628 m2.
2. Izklicna cena vseh nepremičnin je
25,179.625,30 SIT.
3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen
izpis iz sodnega registra.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, s pripisom za dražbo – GCS, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in v istem roku oddati pisno
prijavo v zapečateni kuverti z oznako “za
javno dražbo – GCS”. V pisni prijavi se
navedejo natančni podatki ponudnika in
kopija vplačila varščine.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi
ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh po
dražbi, brez obresti.
Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva.
4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev,
se bo izklicna cena povečevala za
100.000 SIT. Vrstni red se določi po prispelih prijavah.
Dražitelji so seznanjeni, da v izklicni ceni nista zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišč in komunalni prispevek, ki ga mora plačati kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Izbrani dražitelj se z nakupom zemljišč
zavezuje, da bo sofinanciral predvideni zazidalni načrt “Gospodarska cona sever”, ki
je že v pripravi, in sicer v lastninskem deležu zemljišč (ca. 550.000 SIT).
Podajalec si pridržuje pravico, da ne odproda nepremičnin nobenemu dražitelju. V
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tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
treh dneh po javni dražbi brez obresti.
Prodajalec si v primeru odprodaje nepremičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
5. Javna dražba bo v torek, 12. 5. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba (I.
nadstropje).
6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 061/761-211.
Po predhodni najavi je mogoč tudi ogled nepremičnin.
Občina Grosuplje
Ob-2108
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o.,
Koroška 48, Velenje, objavlja po pooblastilu Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mala ulica
5, Ljubljana
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
a) dvosobno stanovanje št. 1, v kleti stanovanjske stavbe Koroška 3, Šoštanj, v
izmeri 51,82 m2.
Izklicna cena znaša 3,726.861 SIT.
b) garsonjera št. 2, v kleti stanovanjske stavbe Koroška 3, Šoštanj, v izmeri
24,88 m 2.
Izklicna cena znaša 1,789.356 SIT.
c) garsonjera št. 3, v kleti stanovanjske stavbe Koroška 3, Šoštanj, v izmeri
24,95 m 2.
Izklicna cena znaša 2,201.131 SIT.
č) dvosobno stanovanje št. 4, v kleti stanovanjske stavbe Koroška 3, Šoštanj, v
izmeri 51,92 m2.
Izklicna cena znaša 3,734.052 SIT.
2. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih ponudb:
– pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe,
– ponudbi mora ponudnik, ki je:
a) fizična oseba – priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
b) pravna oseba – sklep o registraciji v
RS ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe,
– polog varščine – 10% izklicne cene
na žiro račun prodajalca št. 52800-60122204,
– ponujena cena mora biti najmanj enaka izklicni ceni,
– prednost pri prodaji ima ponudnik, ki
je ponudil višjo ceno, pri čemer prodajalec
ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– o izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 5 dneh po končanem zbiranju
ponudb,
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili (brez obresti) v
5 dneh po odpiranju ponudb.
3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v
15 dneh po objavi, na naslov: Stanovanjsko podjetje Velenje, Koroška 48, Velenje
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– Upravljanje, z oznako “Ponudba za odkup – Ne odpiraj!”.
4. Ponudbe bomo komisijsko odpirali
dne 12. 5. 1998 ob 10. uri, v prostorih na
Koroški 48 v Velenju.
5. Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, sicer vaščina zapade.
6. Kupnino plača kupec v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe, pri čemer se vplačana
varščina brez obresti šteje v kupnino.
7. Davek na promet nepremičnin, stroške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec.
8. Prevzem nepremičnine bo naslednji
dan po plačilu kupnine.
9. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnico pro-
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dajalca (Majdo Turnšek, tel. 063/853281).
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o.
Ob-2151
Marjeta Bradač, s.p., Župnca 6, Novo
mesto, objavlja prenehanje dejavnosti s področja kinologije z dne 31. 5. 1998. Opravilna številka 038/1296-94, matična številka obrata 5203068 z vpisom dne 19. 8.
1994.
Ob-2152
Lekše Ivanka, s.p., Šutna 8, Brestanica, obvešča, da 30. 4. 1998 preneha z
dejavnostjo izdelovanja regulatorjev.

Ob-2153
Marija Furlan, Brje 85, Dobravlje, s.p.,
preneha z dejavnostjo prodaje čistil za Italijansko podjetje AŽI.
Ob-2154
Podjetje VELO, p.o., trgovina na veliko in
malo, Celovška 150, preklicuje izjave o ustreznosti vozila, in sicer za mopede ATX 50,
z naslednjimi številkami izjav: A0279475,
A0279463,
A0279460,
A0279472,
A0279473, A0279474 in za mopede A –
35SL, št. izjave A0260670.
Ob-2155
Ljubljanski kabel, stanovanjska zadruga,
o.o., preklicuje žig. V sredini ima obris Ljubljanskega gradu, pod njim napis LJUBLJANSKI KABEL, STANOVANJSKA ZADRUGA o.o.
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