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Sodni register

KOPER
Rg-204786
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01344 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa POLITRADE, d.o.o., Koper, špedicija, transport in trgovina, Vanganelska 16, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04049/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št. 5742838
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelj: Perrone Nevio, Senigallia,
Italija, Strada di scalzadonne 5, vstop
15. 12. 1992, vložek 1,565.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KRANJ
Rg-203773
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00451 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 1274210
Firma: SAVA – GUMA, družba za proizvodnjo gumenih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma: SAVA – GUMA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljice: Sava, gumarska in kemična industrija, d.d., Sava Medical in storitve, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Sava Tade, trgovina in
storitve, d.o.o., Sava Alfa, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., in Sava Engineered products Europe, družba za proizvodnjo gumenotehničnih izdelkov, d.o.o.,
vse Kranj, Škofjeloška c. 6, vstop 20. 2.
1998, vložek vsaka po 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Perčič Vincenc, Kranj, Tominčeva c. 54, imenovan 20. 2. 1998 kot predsednik uprave,
ki zastopa družbo brez oemjitev.
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Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja
elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
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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.; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 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 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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

KRŠKO
Rg-202764
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00380 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KRUNO LEASING, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Cesta svobode
37, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02444/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5725976
Ustanovitelj: Filipčič Krunoslav, Brežice,
Bizeljska c. 59, vstop 13. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petan Marija, izstop 23. 9. 1997; Dimič
Terezija, izstop 23. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
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01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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,
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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; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-202766
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00480 z dne 10. 3. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO, p.o., se-

dež: Cesta 4. julija 33, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/00155/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5083290
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA
ROSTOHARJA KRŠKO
Skrajšana firma: OŠ DR. MIHAJLA ROSTOHARJA
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-202771
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00382 z dne 5. 3. 1998 pri
subjektu vpisa LIPA, podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino, Mali vrh,
d.o.o., sedež: Mali vrh 29, 8254 Globoko, pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št. 5433614
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Rožman Anton, Globoko, Mali vrh 29,
imenovan 27. 6. 1997.
Rg-202773
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00069 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/03911/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1273922
Firma: STREHADOM, proizvodnja in trgovina cementnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: STREHADOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8253 Artiče, Zgornji Obrež 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zorčič Marko, Kapele, Župelevec 7A, vstop 12. 2. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peterkovič Danijela, Brežice, Črnc št. 11,
vstop 12. 2. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ajster Boris, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah 24, vstop 12. 2. 1998, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ajster Boris, imenovan 12. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
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ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 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; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-202774
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00044 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa AEM, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Brežice, sedež: Čolnarska pot 28, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s temile podatki:
Matična št. 1193317
Sedež: 8250 Brežice, Marof 2
Rg-202781
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00059 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KOVINARSKA-IPO, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev 137, 8270
Krško, pod vložno št. 1/02700/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih deležev, spremembo zastopnikov, družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5670896
Ustanoviteljica:
KOVINARSKA-EKOLOGIJA, d.o.o., Krško, izstop 31. 12.
1997; KOVINARSKA-GRADBENA OPREMA, d.o.o., Krško, izstop 31. 12.
1997; KOVINARSKA-PROCESNA OPREMA, d.o.o., Krško, izstop 31. 12. 1997;
Strojanšek Alenka, Krško, Cankarjeva ulica 3a, vstop 31. 12. 1997, vložek
5,572.307 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorko Franc, razrešen 28. 1. 1998;
direktor Čekrlić Gradimir, Krško, Cesta
4. julija 64, imenovan 28. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, invernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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; 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; 2851 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.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
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rabo, d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 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 žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti; 9000 Storitve
javne higiene.
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Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-202782
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00033 z dne 19. 2. 1998 pod
št. vložka 1/03910/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1254707
Firma: JUTRANJKA 2, Konfekcija Orlica, d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: JUTRANJKA 2 Orlica,
d.o.o., Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Prešernova 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KONFEKCIJA JUTRANJKA
SEVNICA, d.d., Sevnica, Radna 3, vstop
24. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šurina Jana, Hrastnik, Log 1, imenovana 18. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri pridobivanju, odtujitvi ali
obremenitvi nepremičnin in drugih osnovnih
sredstev v vrednosti nad tolarsko protivrednostjo 3.000 DEM in pri najemanju ali dajanju posojil, prevzemanju poroštva ali
sklepanju drugih poslov, ki bi družbo obremenjevali za več kot 5% osnovnega kapitala, po zadnji bilanci stanja. Za takšne posle
potrebuje družba predhodno soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
Rg-202783
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00485 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA BREŽICE, sedež: Trg dr. I. Ribarja 14, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/00173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 508469500
Firma: ŠOLSKI CENTER – ŠC –
BREŽICE
Skrajšana firma: ŠC BREŽICE
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnancev 14
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
2215 Drugo založništvo; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-202784
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/0053 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa NI TRADE, proizvodnja trgovina, inženiring, d.o.o., sedež: Ulica
1. maja 9, 8257 Dobova, pod vložno št.
1/03307/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5765668
Sedež: 8250 Brežice, Ulica Kozjanskih borcev 14
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6021 Drug kopenski potniški pro-
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met na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-202786
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00494 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GE-KOVINA, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Šentviška pot
21, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/03795/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5913233
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Geratovič Goran, Zagreb – Hrvaška,
Vidovečka 2a, razrešen 8. 12. 1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Becele Franc, razrešen
16. 1. 1997; prokuristka Krulc Natalija, Dobova, Mostec 47, imenovana 8. 12. 1997.
Rg-202787
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00470 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MIKRAN, družba za trgovino, d.o.o., Slovenska vas, Gospodarska
cona, objekt 223, Jesenice na Dolenjskem, sedež: Slovenska vas, GC, objekt
223, 8261 Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/03602/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5821215
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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;
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; 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; 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
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Cestni tovorni promet; 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 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.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-202789
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00372 z dne 11. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AGROTOP, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Brežice, sedež: Nad Vrbino 7, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/01102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5388503
Osnovni kapital: 16,557.764 SIT
Ustanovitelj: Držanič Mitja, Brežice, Nad
Vrbino 7, vstop 9. 7. 1990, vložek
16,557.764 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Na podlagi sklepa skupščine z dne
18. 9. 1997 se osnovni kapital poveča na
16,557.764 SIT z denarnim vložkom.
Rg-203698
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00385 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa FINRA – finančno računovodske storitve in consulting, Sevnica,
d.o.o., sedež: Trg svobode 35, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/01738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo,
spremembo naslova, spremembo akta in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5481961
Skrajšana firma: FINRA, d.o.o.
Sedež: 8290 Sevnica, Trg svobode 9
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
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, indu-
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strijske 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

MURSKA SOBOTA
Rg-200995
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00678 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa RADENSKA –
ZDRAVILIŠČE, Podjetje za zdravstvo, turizem in gostinstvo, Radenci, d.o.o., sedež: Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci pod vložno št. 1/00471/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi, povečanje osnovnega kapitala in spremembo poslovnega deleža,
družbenika ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5363829
Osnovni kapital: 2.967,869.322 SIT
Ustanovitelj: Radenska, d.d., Radenci,
prvi poslovni delež, izstop 22. 12. 1997;
Radenska, d.d., Radenci, drugi poslovni delež, izstop 22. 12. 1997, Radenska, d.d.,
Radenci, Zdraviliško naselje 14, vstop
28. 3. 1990, vložek 2.967,869.322 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev družbe RADENSKA – JERUZALEM, Podjetje za turizem in gostinstvo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ljutomer, d.o.o., Ljutomer, Glavni trg 15
(reg. št. vl. 1/470/00 tuk. sodišča) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 11. 12.
1997 in sprememba akta o ustanovitvi vpisana v sodni register s sklepom Srg
97/00678 dne 22. 12. 1997.
Rg-202151
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00006 z dne 15. 1.
1998 pri subjektu vpisa MIZAR, Splošno
mizarstvo, d.o.o., sedež: Kocljevo naselje 9, 9231 Beltinci pod vložno št.
1/00890/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5473063
Firma: MIZAR, Splošno mizarstvo,
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: MIZAR, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Voroš Deziderij, razrešen 7. 1. 1998,
stečajni upravitelj Ščap Štefan, Murska Sobota, Ulica ob progi 53, imenovan 7. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka opr. št. St 20/97-3 z dne 7. 1.
1998.
Pri osebnem imenu direktorja Voroš Deziderja so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake
izpuščene (drugi in četrti odstavek 9.a člena pravilnika o načinu vodenja sodnega registra, Ur. l. RS, št. 18/94 in 3/97).
Rg-202954
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00384 z dne 20. 3.
1997 pri subjektu vpisa RIBIČ, ribogojstvo
in trgovina, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Bakovska n.h., 9000 Murska Sobota pod vložno št. 1/01791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5736625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sečko Franc, razrešen 29. 2. 1996;
direktor Ritonja Stanko, Murska Sobota,
Šercerjevo naselje 6, imenovan 29. 2.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da
sklepa vse pogodbe nad 20.000 DEM v
tolarski protivrednosti po predhodni odobritvi ustanovitelja.
Rg-202955
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00034 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE Murska Sobota, d.d., družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, sedež: Lendavska 64, 9000 Murska Sobota pod
vložno št. 1/00358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5143250
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gyorek Vitomir, razrešen 20. 1.
1998; Pucko Marjan, Murska Sobota, Černelavci, Liškova 14, imenovan 20. 1. 1998,
po sklepu nadzornega sveta sklepa pogod-

be o investicijskih vlaganjih, če ti posli niso
zajeti v planu razvoja, d.d., ali poslovnega
načrta, aktu o ustanovitvi podjetja, pogodbe
o nakupu deleža v drugem podjetju, pogodbe o obremenitvi nepremičnin, pogodbe o
najemanju hipotekarnih posojil ter pogodbe
o posojilih članom nadzornega sveta ter
uprave.
Člani nadzornega sveta: Kavaš Jože in
Kropf Anton, izstopila 20. 1. 1998 ter Možič Cecilija in Martinec Štefan, vstopila
20. 1. 1998.
Rg-202958
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00686 z dne 16. 3.
1998 pri subjektu vpisa MOL-BENZ, trgovsko podjetje, d.o.o., Lendava sedež: Partizanska 61, 9220 Lendava pod vložno
št. 1/02270/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta z dne 15. 12.
1997, spremembo kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5952441
Osnovni kapital: 306,500.000 SIT
Ustanovitelj: MOL Magyar Olaj, es
GAZIPARI RT. Budimpešta, Madžarska, Oktober 23 18 SZ, vstop 1. 2. 1996, vložek
306,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo;
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52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Fotografska dejavnost.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488, trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem in strelivom.
Rg-202959
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00052 z dne 16. 3.
1998 pri subjektu vpisa TOP-KARD, proizvodno in montažno podjetje, d.o.o., sedež: Tomšičeva 50, 9000 Murska Sobota pod vložno št. 1/01280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, družbeniških deležev, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje in
spremembo akta z dne 30. 1. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5578523
Sedež: Murska Sobota, Tomšičeva 50
Ustanovitelj: Benkovič Anton in Benkovič Katarina, izstopila 31. 1. 1996, Benkovič Robert Anton, Murska Sobota, Tomšičeva 50, vstop 31. 1. 1996, vložek
2,395.684 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Benkovič Anton, razrešen 31. 1.
1996, družbenica Benkovič Katarina, razrešena 31. 1. 1996; direktor Benkovič Robert Anton, imenovan 31. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija
pare in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna
gradbena 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;

52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14, družba
ne opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-202960
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00334 z dne 16. 3.
1998 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL, trgovina in servis, d.o.o.,
Podružnica leasing & rent-a-car, sedež:
Industrijska ul. 1, 9000 Murska Sobota
pod vložno št. 1/02117/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo priimka
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5877881002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dietner Dokl Elison, Cankova, Cankova 45a, imenovan 15. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-202961
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00085 z dne 11. 3.
1998 pod vložno št. 1/02343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277405
Firma:
INTERING
KONSALTING,
Upravljanje in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERING KONSALTING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT SIT
Ustanovitelja: Intering, Inženiring in konsalting, d.o.o., Murska Sobota, Ulica arh.
Novaka 13, vstop 20. 2. 1998, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ograd, podjetje za finančni inženiring,
svetovanje in stanovanjske storitve, d.o.o.,
Sežana, Cesta na Lenivec 4, vstop 20. 2.
1998, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Polanič Stanko, Murska Sobota, Černelavci, Črtomirova 11, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
74150 Upravljanje s holding družbami.
Rg-202962
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00481 z dne 11. 3.
1998 pri subjektu vpisa INGEL, Podjetje
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za inženiring, storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kobilščak sedež: Kobilščak 7, 9252 Radenci pod vložno št.
1/01380/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje in spremembo družbene
pogodbe z dne 26. 8. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5630223
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Zemljič Rudi, Radenci, Kobilščak 7, vstop 5. 2. 1992, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šerc Milan, izstop 26. 8. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Šerc Milan, razrešen 26. 8.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
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; 32300 Proizvodnja jne prostore, razen sedežnega; 45310 Električne inštalacije; 51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 64200 Telekomunikacije; 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.
Rg-202967
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00645 z dne 10. 3.
1998 pod vložno št. 1/02341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev stanovanjskega sklada s temile podatki:
Matična št.: 1243446
Firma: Stanovanjski sklad občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje, Lendva, Črenšovci, Turnišče,
Odranci ES Kobilje, Kozseg Lakasgazdalkodasi Alapja
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9220 Lendava – Lendva, Trg
ljudske pravice 5
Ustanovitelji: Občina Lendava – Lendva
Kozseg, Lendava – Lendva, Trg ljudske pravice 5, vstop 3. 8. 1996; odgovornost: ne
odgovarja; Občina Črenšovci, Črenšovci,
Ul. prekmurske čete 20, vstop 3. 8. 1996;
odgovornost: ne odgovarja; Občina Turnišče, Turnišče, Štefana Kovača 73, vstop
3. 8. 1996; odgovornost: ne odgovarja; Občina Odranci, Črenšovci, Odranci, Panonska 33, vstop 3. 8. 1996; odgovornost: ne
odgovarja; Občina Kobilje, Dobrovnik, Kobilje 35, vstop 3. 8. 1996; odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frančišek Janez, Lendava, Trimlini
64g, imenovan 1. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Laj Franc, vstop 12. 9. 1996; Žalik Boris, vstop 18. 9.
1997; Prša Štefan, vstop 23. 10. 1997;
Kikel Matija, vstop 22. 10. 1997 in Toplak
Sabina, vstop 21. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
Rg-202968
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00078 z dne 4. 3.
1998 pri subjektu vpisa ARHIT-AS, gradbeni inežniring, d.o.o., sedež: Trstenjakova 18/a, 9000 Murska Sobota pod
vložno št. 1/02193/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5921988
Sedež: Murska Sobota, Trstenjakova
18/a
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
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.
Rg-202969
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00042 z dne 3. 3.
1998 pri subjektu vpisa Zavod za kulturo
madžarske narodnosti Lendava, Magyar
Nemzetisegi muvelodesi intezet Lendva, sedež: Partizanska 120, 9220 Lendava pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5823889
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.
Rg-202970
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00548 z dne 27. 2.
1998 pri subjektu vpisa EURODESIGN,
Podjetje za opremljanje objektov Apa-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
če, d.o.o., sedež: Apače št. 1, 69253
Apače, pod vložno št. 1/00285/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprmembo
dejavnosti, pooblastil oseb, pooblaščenih
za zastopanje in spremembo družbene pogodbe z dne 2. 10. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5295718
Sedež: 9253 Apače, Apače št. 1
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Bevk Zvonko, Apače, Apače št. 149,
razrešen 2. 10. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; Skotnik Marijan, Apače, Segovci št.
24/A, razrešen 2. 10. 1997 in imenovan za
zastopnika, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev; Kocet Jožefa,
Apače, Apače št. 21, razrešena 2. 10.
1997 in imenovana za zastopnico, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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.; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem in strelivom.
Rg-202971
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01213 z dne 24. 2.
1998 pri subjektu vpisa POMURKA
TRANSPORT Murska Sobota, d.o.o., sedež: Lendavska 9, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremem-

bo osnovnega kapitala, dejavnosti in pooblastil osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična št.: 5151317
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pomurka, Mesna industrija
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Bijedičeva 11, vstop 25. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Horvat Mirko, Murska Sobota, Ulica arhitekta
Novaka 9, razrešen 12. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da posle razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge po
naravi slične posle, lahko sklene na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja
ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 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; 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;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni
promet.
Rg-202973
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00008 z dne 24. 2.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota, d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5459001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Čarni Tibor, Murska Sobota, Lendavska 23A, razrešen 19. 12. 1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-202974
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00043 z dne 25. 2.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota, d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5459001
Člani nadzornega sveta: Donko Matija,
Ržonja Štefan, Horvat Rudi in Kos Alojz, vsi
izstopili 26. 11. 1997 ter Plemenitaš Vinko,
Žunič Bojan, Ratkai Roman in Toplak Sandi, vstopili 26. 11. 1997.
Rg-202975
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00011 z dne 25. 2.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKI SEJEM – podjetje za organizacijo sejmov,
razstav in prireditev, d.d., Gornja Radgona, sedež: Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 6. 1. 1998 in spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5795729
Člani nadzornega sveta: Stopar Marko,
Adamlje Peter in Majcen Gorazd, vsi izstopili 6. 1. 1998 ter Horvat Albina, vstopila
6. 1. 1998.

Rg-202976
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00046 z dne 26. 2.
1998 pri subjektu vpisa PRODAJA NAFTNIH DERIVATOV, GORNJA BISTRICA,
d.o.o. sedež: Gornja Bistrica 116B, 9232
Črenšovci, pod vložno št. 1/00451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 30. 1. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5374219
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
60240 Cestni tovorni promet.
Rg-202978
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00146 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa VRTCI OBČINE
MORAVSKE TOPLICE, sedež: Levstikova
ul. 11, 9226 Moravske Toplice, pod vložno št. 1/02255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5968224
Ustanovitelj: Madžarska narodna samoupravna skupnost, Občine Moravske Toplice, Prosenjakovci, vstop 13. 2. 1997.
Rg-202979
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00621 z dne 24. 2.
1998 pri subjektu vpisa VRTCI OBČINE
MORAVSKE TOPLICE, sedež: Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, pod
vložno št. 1/02255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5968224
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Ivanič Marija, razrešena 31. 8.
1997 kot v.d. ravnateljice, zastopnica Horvat Danica, Murska Sobota, Zelena ulica
13, imenovana 1. 9. 1997, kot ravnateljica zastopa zavod z omejitvijo, da ne more
s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni, brez soglasja ustanovitelja.
Rg-202980
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00453 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa AGON, podjetje
za grafiko, trgovino in svetovanje, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Trstenjakova 8, 69250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in akta z dne 21. 7. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5557054
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Trstenjakova 8
Ustanovitelj: Vuk Ivo, Gornja Radgona,
Trstenjakova 8, vstop 31. 12. 1993, vložek
1,551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuk Marina, izstop 20. 5. 1997.
Rg-202983
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00639 z dne 19. 2.
1998 pri subjektu vpisa PROJEKT-INVEST
podjetje za dejavnost projektiranja, inženiringa in gradbeništva, d.o.o., sedež:
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Cankarjeva 12, 69250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z dne 18. 11.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5691982
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Cankarjeva 12
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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.
Rg-202987
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00451 z dne 17. 2.
1998 pri subjektu vpisa PIONEER SAATEN
GES.M.B.H., predstavništvo za Slovenijo, sedež: Kocljeva 16, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5881064
Sedež: 9000 Murska Sobota, Markišavska cesta 10
Rg-202988
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00628 z dne 17. 2.
1998 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, za notranjo in zunanjo trgovino
z avtomobili in deli, Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Kocljeva 5, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5755794
Ustanovitelj: Autoccommerce, d.d., Ljubljana, notranja in zunanja trgovina, servis in
proizvodnja, izstop 14. 11. 1997; AC-Intercar, d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli, Ljubljana, Baragova 5,
vstop 14. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-202989
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00060 z dne 17. 2.
1998 pri subjektu vpisa MAVRIČ & MAVRIČ, AMUR – proizvodnja, trgovina na
debelo in drobno, zunanja trgovina, gostinske, turistične ter druge storitve, Radenci, d.n.o., sedež: Pionirska 1, 69252
Radenci, pod vložno št. 1/01031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5520363
Sedež: 9252 Radenci, Pionirska 1
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
52610 Trgovina na drobno po pošti:
Rg-202993
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00003 z dne 2. 3.
1998 pri subjektu vpisa IMOL – izolacije
in montaže, d.o.o., sedež: Industrijska 6,
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9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris prokurista s temile podatki:
Matična št. 5435609
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Varga Štefan, razrešen 21. 11. 1997.
Rg-202996
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00873 z dne 13. 2.
1998 pri subjektu vpisa EUROSTAR, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Brezovica, d.o.o., sedež: Brezovica 15, 9225
Velika Polana, pod vložno št. 1/01472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št. 5624860
Osnovni kapital: 1,556.917,20 SIT
Ustanovitelj: Horvat Stanislav, Velika Polana, Brezovica 15, vstop 3. 4. 1992, vložek 1,556.917,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Stanislav, imenovan 3. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-203000
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00535 z dne 26. 2.
1998 pri subjektu vpisa HEISSENBERGER
& PRETZLER, strojegradnja, d.o.o., sedež: Prešernova c. 40, 9240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/02141/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, firme, ustanoviteljev in njihovih poslovnih deležev, dejavnosti ter zastopnikov in njihovih pooblastil s temile podatki:
Matična št. 5893607
Firma: HEISSENBERGER & PRETZLER, Proizvodnja kmetijskih strojev in
opreme ter trgovina, d.o.o.
Ustanovitelj:
HEISSENBERGER
&
PRETZLER, G.m.b.H., Graz, Republika Avstrija, Kepplerstrasse 95, vstop 30. 1.
1995, vložek 103,829.236,55 SIT, odgovornost: ne odgovarja; HORIZONTE ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY
H.N.L., izstop 8. 8. 1997; HORIZONTE,
družba za razvoj podjetij, d.o.o., izstop 8. 8.
1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Kapun Borut, Ljutomer, Stari
trg 1, razrešen 26. 8. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa in
predstavlja družbo v notranjem in zunanjem
prometu brez omejitev kot skupni pooblaščenec z direktorico Sonjo Rajh; direktorica Rajh Sonja, Križevci pri Ljutomeru,
Vučja vas 10, imenovana 26. 8. 1997, zastopa in predstavlja družbo v notranjem in
zunanjem prometu brez omejitev kot skupna pooblaščenka z direktorjem Kapun Borutom.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet.
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Rg-203001
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00071 z dne 4. 3.
1998 pod št. vložka 1/02321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1227416
Firma: RODEMA, inženiring, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RODEMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9222 Bogojina, Bogojina
77/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šumak Dejan in Šumak
Robert, oba Bogojina, Bogojina 77/a, vstopila 20. 1. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šumak Martin, Bogojina, Bogojina
77/a, imenovan 20. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Šumak Dejan,
imenovan 20. 1. 1998; prokurist Šumak
Robert, imenovan 20. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 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; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 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
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 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; 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 Tr-
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govina 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 malimi 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 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.; 60240 Cestni tovorni promet; 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb.
Pri dejavnosti pod šifro 51180, posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 51550, trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, družba ne opravlja trgovine na debelo z razstrelivi.
Rg-203005
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00066 z dne 10. 3.
1998 pod št. vložka 1/02342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1277898
Firma: RAZVOJNI CENTER SINERGIJA, d.o.o., Poslovno podporni center za
območje občin Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Hodoš-Šalovci, Gornji Petrovci in Kuzma
Skrajšana firma: RAZVOJNI CENTER
SINERGIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9226 Moravske Toplice,
Kranjčeva 3
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Beltinci, Beltinci,
Mladinska ul. 2, vstop 28. 1. 1998, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva 3, vstop 28. 1. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Puconci, Puconci, Puconci 80, vstop 28. 1. 1998, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci, Šalovci 163, vstop 28. 1.
1998, vložek 160.000 SIT, odgovornost:

Št.

ne odgovarja; Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, vstop
28. 1. 1998, vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Kuzma, Kuzma, Kuzma 24, vstop 28. 1. 1998, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Slovenska c. 41, vstop 28. 1. 1998, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Območna obrtna zbornica Murska Sobota,
Murska Sobota, Slovenska ulica 11, vstop
28. 1. 1998, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavarovalnica Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, vstop
28. 1. 1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sraka Stanislav, Beltinci, Ravenska
c. 30, imenovan 28. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Gumilar Zdenka, Maučec Marjan in Cipot Franc, vstopili
13. 2. 1998; Ambruš Stanko, vstopil 5. 3.
1998 ter Abraham Aleksander, Šlihthuber
Franc, Kočar Ludvik, Kerec Albin in Balažek Anton, vsi vstopili 13. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74120, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro 74140, podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

NOVO MESTO
Rg-200436
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00571 z dne 29. 12.
1997 pri subjektu vpisa GRAND strojegradnja, servis, trgovina, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Majer 19, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/01232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5408873
Sedež: 8340 Črnomelj, Majer št. 14
Rg-200437
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00564 z dne 29. 12.
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1997 pod št. vložka 1/04007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 1252950
Firma: BEGRAD NOVO MESTO gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Begrad, d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Črnomelj, Zadružna cesta 14, vstop 5. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Panjan Franc, Črnomelj, Dobliče 20,
imenovan 15. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejtiev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
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; 453 Inštalacije
pri gradnjah, 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 5. 12. 1997.
Rg-200929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00314 z dne 21. 1.
1998 pri subjektu vpisa TESNILA tovarna
industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka; sedež: Velika Loka, 8212 Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5496055
Ustanoviteljici: Gorjup Martin, izstop
14. 10. 1996; Gorjup Marija Dragica in Gorjup Nataša, obe Trebnje, Cankarjeva ulica
23, vstopili 14. 10. 1996, vložili po
601.112,90 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-201612
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00036 z dne 6. 2.
1998 pod št. vložka 1/04016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1270974
Firma: AVTOTON komisijska prodaja
in storitve, d.o.o., Mokronog
Skrajšana firma: AVTOTON d.o.o. Mokronog
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 8230 Mokronog, Preloge 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorčič Alojz, Mokronog,
Preloge 16a, vstop 26. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorčič Alojz, imenovan 26. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v 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; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet.
Akt o ustanovitvi d.o.o., z dne 26. 1.
1998.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-201616
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00015 z dne 4. 2.
1998 pri subjektu vpisa PVZ ŠTUBLER prodaja vozil in zastopstvo, d.o.o., sedež:
Roška 10, 8350 Dolenjske Toplice, pod
vložno št. 1/03939/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter sedež s temile podatki:
Matična št.: 5986419
Firma: PVZ INTERNATIONAL prodaja
vozil in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PVZ INTERNATIONAL,
d.o.o.
Sedež: 8350 Dolensjke Toplice, Ulica Maksa Henigmana 31
Rg-202080
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00003 z dne 2. 2.
1998 pri subjektu vpisa TOM OBLAZINJENO POHIŠTVO Proizvodnja oblazinjenega pohištva in druge tekstilno-konfekcijske opreme, d.o.o., Mirna, sedež: Glavna cesta 41, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/03757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembo družbene pogodbe z dne 18. 12. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5901502
Ustanovitelji. TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, izstop 28. 6. 1997; Dulc Janez, Trebnje, Cankarjeva 39, vstop 28. 6.
1997, vložek 13,519.628,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gričar Bruno, Mokronog, Hrastovica 22, vstop 28. 6. 1997,
vložek 13,519.628,53 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gliha Alojz, Trebnje, Cankarjeva 35, vstop 28. 6. 1997, vložek
13,519.628,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zadel Jožef, Novo mesto, Košenice 102, vstop 28. 6. 1997, vložek
13,519.628,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Križnik Feliks, Mirna, Selo 21, vstop 28. 6. 1997, vložek 9,426.388,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borin Franc, Tržišče, Pijavice 13, vstop 28. 6. 1997, vložek 9,426.388,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek Ana, Mirna, Roje 6, vstop
28. 6. 1997 vložek 6,668.313,45 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Povše Martina,
Dole pri Litiji, Ravne 1, vstop 28. 6. 1997,
vložek 3,637.425,68 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sladič Branko, Mirna, Pod gozdom 7, vstop 28. 6. 1997, vložek
3,758.370,08 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medved Stanislav, Šentrupert, Vrh 38,
vstop 28. 6. 1997, vložek 3,940.241,37
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-202083
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00039 z dne 17. 2.
1998 pod št. vložka 1/04019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1271229
Firma: VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov
trg 3
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova c. 1, vstop 8. 12.
1997, vložek 10,000.000 SIT; Biro 4D,
organizacija, ekonomika, računalniški inženiring, svetovanje, d.o.o., Novo mesto,
Paderšičeva ulica 33, vstop 8. 12. 1997;
Pedagoška obzorja, podjetje za pedagoški
inženiring, d.o.o., Novo mesto, Belokranjska c. 52, vstop 8. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Blažič Ana, mag. Novo mesto, Belokranjska c. 52, imenovana 15. 12. 1997,
kot vršilka dolžnosti dekana zastopa zavod
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5551 Storitve menz; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.
Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje
in poslovanje Novo mesto, podpisan dne
8. 12. 1997.
Rg-202085
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00053 z dne 16. 2.
1998 pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE NOVO MESTO, d.d., družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, sedež Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00017/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5069149
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gole Franc, Novo mesto, Tržiška
ulica 10, razrešen 9. 2. 1998 in imenovan
za direktorja, ki kot uprava zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ravbar Mateja,
Dvornik Marjan, Kapš Karel, Retelj Igor, Grahek Igor in Radej Janez, vsi izstopili 28. 1.
1998 ter Vrhovnik Martina, Malešič Ivan,
Horvat Anton, Smrekar Angela, Eržen Aleš
in Retelj Igor, vsi vstopili 28. 1. 1998.
Rg-202275
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00058 z dne 9. 3.
1998 pod št. vložka 1/04024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 1277723
Firma: DOMA-KO, Podjetje za domačo in mednarodno trgovino, d.o.o.,
Mirna
Skrajšana firma: DOMA-KO, d.o.o.,
Mirna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelja: Kotar Toni, Novo mesto,
Ulica Slavka Gruma 24, vstop 9. 2. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kotar Marko, Mirna, Glavna cesta
9, vstop 9. 2. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kotar Toni, imenovan 9. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 71401 Izposojanje športne opreem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 9. 2. 1998.
Rg-202281
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00051 z dne 3. 3.

1998 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
ČRNOMELJ, p.o., sedež Kidričeva 18/a,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/00009/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
zastopnika, kapital, spremembo organizacijske oblike in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacaijo s temile podatki:
Matična št.: 5495113
Firma: SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Skrajšana firma: SŠ ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 106,414.848,70 SIT
Ustanovitelji: Vlada Republike Slovenije,
Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop
27. 2. 1992, vložek 106,414.848,70 SIT.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Vidic-Mihelčič Gabrijela, razrešena 10. 12. 1997 kot ravnateljica; zastopnik Vrščaj Stanislav, Črnomelj, Vojna vas
6/a, imenovan 10. 12. 1997, zastopa kot
vršilec dolžnosti direktorja zavoda in ravnatelj gimnazije. Direktor zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil, ki jih določa
sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda; zastopnik Adlešič Branislav, Črnomelj, Cankarjeva 2/a, imenovan 10. 12. 1997, zastopa kot vršilec dolžnosti ravnatelja organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole. Ravnatelj
zastopa in predstavlja organizacijsko enoto zavoda v okviru pooblastil, ki jih določa
sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2851 Površinska dodelava
in prekrivanje kovin, 2852 Splošna mehanična dela; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 5551 Storitve menz; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Črnomelj,
št. 022-04/97-34 (S) z dne 31. 7. 1997.
Rg-202284
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00067 z dne 2. 3.
1998 pri subjektu vpisa BAREGEL –
POLIDEJ Novo mesto, inženiring, prodaja, zastopstva, d.o.o., sedež Pod Trško
goro 40, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in poslovnega deleža, spremembo družbene pogodbe z dne 18. 11. 1997 in spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5321522
Ustanovitelj: Gabrijel Alojzij, izstop
18. 11. 1997; Gabrijel Gorazd, Novo mesto, Pod Trško goro 40, vstop 17. 1. 1990,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Gabrijel Alojz, razrešen 18. 11.
1997, kot direktor.
Rg-202286
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00055 z dne 26. 2.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR –
KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ,
Z.O.O., Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 2/00004/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5146887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Štefanič Anton, razrešen 26. 11.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-202290
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00076 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa MITHRAEUM servisiranje električnih in elektronskih naprav, d.o.o., Črnomelj, sedež Ul. 21. oktobra 15, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva firme, skrajšane firme, sedeža, zastopnika, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacaije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5377595
Firma: MITHRAEUM projektiranje, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: MITHRAEUM, d.o.o.,
Črnomelj
Sedež: 8340 Črnomelj, Lokve 10/b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Imširović Sonja, Črnomelj, Ul.
21. oktobra 15, imenovana 12. 2. 1998,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
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materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-202922
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00107 z dne 17. 3.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA ELEKTROLITI Proizvodnja elektrolitskih kondenzatorjev, d.o.o., Mokronog sedež Stari trg 36, 8230 Mokronog, pod vložno št.
1/01265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5045924
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hočevar Anton, razrešen 2. 3. 1998;
direktor Štor Peter-Jožef, Žužemberk, Breg
19, imenovan 2. 3. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-202923
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00027 z dne 17. 3.
1998 pri subjektu vpisa TINDE Trebanjsko invalidsko podjetje, d.o.o., Trebnje,
sedež Prijateljeva 12, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5644518
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; dejavnost, izbrisana dne 17. 3. 1998; 85322
Dejavnost invalidskih organizacij.
Rg-202925
Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sklepom Srg št. 98/00085 z dne
16. 3. 1998 pri subjektu vpisa ALP –
STROJ gradbeno podjetje Novo mesto , d.o.o., sedež: Kočevarjeva 1,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka in spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5908027
Sedež: 8000 Novo mesto, Cesta brigad 51
Ustanovitelja: Tratar Božidar, Novo mesto, Prešernov trg 14, vstop 19. 7. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerele Vladimir, izstop 2. 3. 1998;
Belavić Aleksandar, Rijeka, Škurinjskih žrtev 10, vstop 19. 7. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Jerele Vladimir, razrešen 2. 3.
1998 kot namestnik direktorja.
Rg-202927
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00094 z dne 13. 3.
1998 pri subjektu vpisa KOP-LONGAR, kovina, orodjarstvo, plastika in trgovina
Straža, d.o.o., sedež: Rumanja vas 30,
8351 Straža pod vložno št. 1/00594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
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bi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5323274
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 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; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 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; 5030
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov.
Rg-202928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00095 z dne 12. 3.
1998 pri subjektu vpisa ELEKTROLUX, trgovina z elektromaterialom, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta 27,
8340
Črnomelj
pod
vložno
št.
1/01118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5400554
Skrajšana firma: ELEKTROLUX, d.o.o.,
Črnomelj
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.
Rg-202944
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00034 z dne 18. 3.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREVOLE, p.o., sedež: Prevole 32, 8362
Hinje pod vložno št. 1/00079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev podatkov zastopnika in spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5086272
Firma: OSNOVNA ŠOLA PREVOLE
Skrajšana firma: OŠ PREVOLE
Ustanovitelj: Skupščina občine Novo mesto, izstop 23. 6. 1996; Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,

vstop 23. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hribar Jože, Hinje, Ratje 33, imenovan 26. 8. 1983 kot ravnatelj zastopa
brez omejitev, razen v primeru odtujitve nepremičnega premoženja, ko si mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-202945
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00048 z dne 18. 3.
1998 pri subjektu vpisa IRIS, podjetje za
zaposlovanje invalidov Novo mesto,
d.o.o., sedež: Novi trg št. 5, 8000 Novo
mesto pod vložno št. 1/01863/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5509963
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-202946
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00032 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa DARMA, storitve,
posredništvo inginiring Adlešiči, d.o.o.,
sedež: Dolenjci 14, 8341 Adlešiči pod
vložno št. 1/02898/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika ter družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5720265
Firma: DARMA, izobraževanje, storitve, inženiring, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: DARMA, d.o.o., Črnomelj
Sedež: 8340 Črnomelj, Nazorjeva 7
Ustanovitelj: Vardijan Marija, izstop
15. 12. 1997; Vardijan Darko, Črnomelj,
Nazorjeva 7, vstop 15. 12. 1997, vložek
1,607.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vardijan Marija, razrešena 15. 12.
1997; prokurist Vardijan Darko, razrešen
15. 12. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 75252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja.
Rg-202947
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00432 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa TRGOVINA
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NOVOTEKS, d.o.o., sedež: Foersterjeva
6, 8000 Novo mesto pod vložno št.
1/01203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5040060
Ustanovitelji: Bec Branko, Novo mesto,
Seidlova cesta 22, vstop 28. 11. 1996,
vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bečaj Darja, Trebnje, Stari trg 11,
vstop 28. 11. 1996, vložek 384.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peroci Marija,
Novo mesto, Cegelnica 12, vstop 28. 11.
1996, vložek 535.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pirc Marjan, Novo mesto,
Jakčeva ulica 22, vstop 28. 11. 1996, vložek 537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drmaž Marija, Kostanjevica, Dol. Prekopa 9, vstop 28. 11. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerman Mija, Straža, Hruševec 1, vstop
28. 11. 1996, vložek 383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Badovinac Dragica,
Novo mesto, Ulica Stare pravde 33, vstop
28. 11. 1996, vložek 536.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Bernardka,
Novo mesto Slakova 2a, vstop 28. 11.
1996, vložek 383.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavlič Mihaela, Novo mesto,
Irča vas 40, vstop 28. 11. 1996, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Repar Majda, Dolenjske Toplice, Podturn
35a, vstop 28. 11. 1996, vložek 460.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Fanika, Straža, Podreber 29, vstop 28. 11.
1996, vložek 383.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kralj Veronika, Novo mesto,
Potočna vas 18a, vstop 28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Luzar Mira, Novo mesto, V brezov
log 36, vstop 28. 11. 1996, vložek
384.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kastelic Gabriela, Novo mesto, Seidlova
cesta 62, vstop 28. 11. 1996, vložek
785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kralj Marica, Novo mesto, Lobetova 24a,
vstop 28. 11. 1996, vložek 536.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Milena, Otočec, Dobrava 60, vstop 28. 11.
1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pečnik Marjana, Novo mesto, Bajčeva ul. 7, vstop 28. 11. 1996,
vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štukelj Anica Marija,Straža, Pod
Srobotnikom 45, vstop 28. 11. 1996, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gliha Darinka, Novo mesto, Slavka
Gruma 52, vstop 28. 11. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Florjančič Ana, Šentjernej, Loka 14, vstop
28. 11. 1996, vložek 536.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Juršič Mojca, Stopiče, Stopiče 97, vstop 28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Padaršič Magdalena, Brusnice, Velike Brusnice 49, vstop 28. 11. 1996,
vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obradovič Marija, Metlika, Boldraž
11, vstop 28. 11. 1996, vložek 229.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muhič Marija, Novo mesto, K Roku 21, vstop 28. 11.
1996, vložek 384.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pintarič Marija, Otočec, Starine 12, vstop 28. 11. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Virc Zdenka, Novo mesto, Hudo 15, vstop
28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Geršič Andrejka,
Metlika, Župančičeva 10, vstop 28. 11.
1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Piletič Marija, Šentjernej, Turopolje 23, vstop 28. 11. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeglič Ivanka, Škocjan, Klenovik 40, vstop
28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Marija, Novo mesto, Seidlova cesta 62, vstop 28. 11.
1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Berkopec Marta, Straža, Rumanja vas 19, vstop 28. 11. 1996, vložek
383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vučkovič Lilijana, Novo mesto, Nad mlini
56, vstop 28. 11. 1996, vložek 460.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radovan
Janez, Otočec, Skalna ulica 22, vstop
28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slak Rozalija, Mirna
peč, Jablan 1, vstop 28. 11. 1996, vložek
308.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jordan Cerovšek Vida, Raka, Smednik 50,
vstop 28. 11. 1996, vložek 460.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 11. 1996, vložek
7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prvi investicijski sklad, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 3. 6. 1997, vložek 8,554.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-202948
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00109 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa ALEN, d.o.o., trgovina na debelo in drobno Mirna, sedež:
Glavna cesta 8/a, 8233 Mirna pod vložno št. 1/03024/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne 18.3. 1998
s temile podatki:
Matična št.: 5733804
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
71402 Dejavnost videotek; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-202949
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00044 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa NOVOTEHNA, Trgovina na debelo in drobno p.o., sedež:
Rozmanova 38, 8000 Novo mesto pod
vložno št. 1/00003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, pooblastil zastopnika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5000122
Firma: NOVOTEHNA, Trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: NOVOTEHNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 504,472.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 2. 12.
1997, vložek 23,996.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
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ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 2. 12. 1997,
vložek 23,996.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 2. 12.
1997, vložek 191,967.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upniki konventiranih terjatev po prisilni poravnavi, vstopili 2. 12.
1997, vložili 264,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Milović Spasoje, Črnomelj, Heroja
Starihe 13, razrešen 2. 12. 1997 kot v.d.
direktorja ter imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Vauhnik Viktor,
Klemenc Anica in Škoda Marica, vsi vstopili
2. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 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; 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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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, ča-
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sopisi, 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; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.
Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja Novotehna, p.o., Novo mesto ter statut
Novotehna, trgovina in storitve, d.d., z dne
2. 12. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18, družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LPS
1407/2030-1998/MP z dne 27. 2. 1998.
Rg-202950
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00450 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa TRGOVINA
NOVOTEKS, d.o.o., sedež: Foersterjeva
6, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št. 5040060
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izstop
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22. 9. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 22. 9. 1997; Prvi investicijski sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d., izstop 22. 9. 1997; Murgelj Ivan, Novo mesto, Ragovska 12, vstop 28. 11. 1996, vložek 17,595.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-202951
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00093 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa NOVI GORJANCI,
podjetje za mednarodni in tuzemski
transport, d.o.o., sedež: Šmarješka cesta 65, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03908/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št. 5957737
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Stupnikar Luka, Ljubljana, Na Cvetači
15, imenovan 26. 2. 1998.
Rg-202952
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00070 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa TOM PREVOZI,
Mirna, Podjetje za prevozne in druge storitve, d.o.o., sedež: Cesta III. bataljona
VDV 41, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/03873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža – natančnega
naslova s temile podatki:
Matična št. 5939763
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 41.
Rg-203194
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00098 z dne 30. 3.
1998 pri subjektu vpisa NOVOSEL, Proizvodno in transportno podjetje, d.o.o.,
Gradac, sedež: Gradac 1a, 8332 Gradac,
pod vložno št. 1/03042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5733707
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem.
Rg-203196
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00108 z dne 30. 3.

1998 pri subjektu vpisa OTROŠKI VRTEC
METLIKA, sedež: Župančičeva 1, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/00206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5166420
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-203198
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00011 z dne 27. 3.
1998 pod št. vložka 1/04030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1254685
Firma: BELOKRANJSKA VETERINARSKA SLUŽBA ČRNOMELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Ločka cesta
14/a
Osnovni kapital: 14,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 28. 10. 1997,
vložek 930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 10. 1997,
vložek 930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 28. 10. 1997, vložek 1,870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bednaršek Taso, Metlika, Tomšičeva
ulica 14, vstop 28. 10. 1997, vložek
3,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plut Andrej, Novo mesto, Jedinščica 49,
vstop 28. 10. 1997, vložek 290.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Flek Anton,
Metlika, Marentičeva 11, vstop 28. 10.
1997, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fir Silvo, Novo mesto, Ul.
Ivana Roba 64, vstop 28. 10. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flek Roža Marija, Metlika, Marentičeva 11,
vstop 28. 10. 1997, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Flek Urša, Metlika, Marentičeva 11, vstop 28. 10. 1997,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flek Iztok, Metlika, Marentičeva 11,
vstop 28. 10. 1997, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Malus Sonja,
Tržišče, Tržišče 24, vstop 28. 10. 1997,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stopar Alojz, Blanca, Rožno 45,
vstop 28. 10. 1997, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grašovec Milan, Brestanica, Šolska ulica 15, vstop
28. 10. 1997, vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jalovec Katica, Krško, Papirniška ul. 1, vstop 28. 10. 1997,
vložek 230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lazar Marko, Krško, Gubčeva ul.
1, vstop 28. 10. 1997, vložek 230.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pisanec
Jožef, Senovo, Dovško 20, vstop 28. 10.
1997, vložek 280.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vraničar Anita, Trebnje, Simončičeva ul. 13, vstop 28. 10. 1997, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šiško Slavko, Raka, Straža 24, vstop
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28. 10. 1997, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šinjor Ivica, Črnomelj, Gubčeva ul. 5, vstop 28. 10. 1997,
vložek 2,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fabjan Jerneja, Črnomelj, Gubčeva ul. 5, vstop 28. 10. 1997, vložek
1,930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Steiner Jožica, Črnomelj, Belokranjska
c. 8, vstop 28. 10. 1997, vložek 590.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plut Zlatka, Novo mesto, Jedinščica 49, vstop
28. 10. 1997, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plut Peter, Novo mesto, Jedinščica 49, vstop 28. 10. 1997,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Bednaršek Taso, imenovan
28. 10. 1997, kot v. d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb; 8042 Drugo izobraževanje;8520 Veterinarstvo.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Akt o lastninskem preoblikovanju DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., Novo mesto in Družbena
pogodba družbe BELOKRANJSKA VETERINARSKA SLUŽBA ČRNOMELJ, d.o.o., z
dne 28. 10. 1997.
Družba z omejeno odgovornostjo se je
organizirala v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi dela (21,35%) neodplačno prenešenega družbenega kapitala
DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., vpisanega pri tuk.
sodišču pod vl. št. 1-303/00.
Odločba Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01354/02080
-1998/MB z dne 9. 1. 1998.
Rg-203200
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00010 z dne 25. 3.
1998 pod št. vložka 1/04029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1271458
Firma: VETERINARSKA POSTAJA
TREBNJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 8210 Trebnje, Pekel 8
Osnovni kapital: 18,970.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska c. 56, vstop 28. 10. 1997,
vložek 1,740.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 10.
1997, vložek 1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska c. 160, vstop
28. 10. 1997, vložek 3,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matoš Sonja,
Trebnje, Ul. Cankarjeve brigade 31, vstop
28. 10. 1997, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ravbar Bojan
,Ivančna Gorica, Malo Črnelo 2, vstop
28. 10. 1997, vložek 1,820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jene Blaž, Sevnica, Kvedrova c. 46, vstop 28. 10. 1997,
vložek 1,970.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kališček Mihael, Velika Loka,
Dolenja vas 15, vstop 28. 10. 1997, vložek 1,770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Colarič Otmar, Straža, Pod vinogradi 10, vstop 28. 10. 1997, vložek
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žveglič Elizabeta, Mirna, Sokolska 4, vstop 28. 10. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rep Iztok, Mokronog, Stari trg 34, vstop 28. 10. 1997,
vložek 1,770.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Fir Silvo, Novo mesto, Ul. Ivana
Roba 64, vstop 28. 10. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štimec Milan, Brežice, Bohoričeva ul. 33,
vstop 28. 10. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vraničar Ivan,
Trebnje, Simončičeva ul. 13, vstop 28. 10.
1997, vložek 2,060.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cibic Igor, Dvor pri
Žužemberku, Gornji Kot 11, vstop 28. 10.
1997, vložek 290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vraničar Anita, Trebnje, Simončičeva ul. 13, vstop 28. 10. 1997,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matoš Ivan, Trebnje, Ul. Cankarjeve brigade 31, vstop 28. 10. 1997, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Matoš Tina, Trebnje, Ul. Cankarjeve brigade 31, vstop 28. 10. 1997, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nadrah
Ravbar Marija Valerija, Ivančna Gorica, Malo Črnelo 2, vstop 28. 10. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rep Manja, Mokronog, Stari trg 34, vstop
28. 10. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kladnik Jene Marjeta, Sevnica, Kvadrova c. 46, vstop
28. 10. 1997, vložek 170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kališek Tadej, Velika Loka, Dolenja vas 15, vstop 28. 10.
1997, vložek 60.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štiglic Danuša, Mokronog,
Stari trg 34, vstop 28. 10. 1997, vložek
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Rep Iztok, imenovan 28. 10.
1997, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 2215 Drugo založništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Akt o lastninskem preoblikovanju
DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., Novo mesto in Družbena pogodba družbe VETERINARSKA
POSTAJA TREBNJE, d.o.o., z dne 28. 10.
1997.
Družba z omejeno odgovornostjo se je
organizirala v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi dela (37,36%) neodplačno prenešenega družbenega kapitala
DOLENJSKO-POSAVSKEGA VETERINARSKEGA ZAVODA, p.o., vpisanega tuk. sodišču pod vl. št. 1-303/00.
Odločba Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LP
01353/02079-1998/MB z dne 9. 1.
1998.
Rg-203201
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00152 z dne 24. 3.
1998 pri subjektu vpisa TELECOM, Inženiring in proizvodnja telekomunikacijskih kabelsko razdelilnih sistemov,
d.o.o., Metlika, sedež: Gornje Dobravice 14, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/03569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št. 5890047
Firma: TELECOM MM, Inženiring in
proizvodnja telekomunikacijskih kabelsko razdelilnih sistemov, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: TELECOM MM, d.o.o.,
Metlika
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krautberger Miran, Muta,
Šolska 15, vstop 24. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krautberger Miran, imenovan 24. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Žugelj Marija, Gradac, Gornje Dobravice 1, imenovana 30. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
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jo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 642
Telekomunikacije; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 24. 6.
1993.
Vpis v sodni register s sklepom Srg
849/93.
Rg-203202
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00111 z dne 24. 3.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
CENTER, sedež: Seidlova cesta 7, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5086825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Zupančič-Yebuah Vida, Novo mesto, Levstikova 2, razrešena 2. 3. 1998
kot v. d. ravnateljice in imenovana kot zastopnica, ki kot ravnateljica zastopa brez
omejitev.

PTUJ
Rg-201289
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00304 z dne 7. 1. 1998 pod št.
vložka 1/09577/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1227335
Firma: INTER EXPO, inženiring, storitve, agencija, razvoj, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTER EXPO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Slovenja vas 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rakuša Igor, Ptuj, Mariborska 53, vstop 27. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žgeč Breda, Ptuj, Mariborska cesta 53, imenovana 27. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
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nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 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.; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 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.; 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;
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, dru-

gih 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
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 pred-
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meti 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 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; 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 vozil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 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;
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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 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; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba opravlja vse, “razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov“, pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja
vse, “razen revizijske dejavnosti“.
Rg-201303
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00239 z dne 20. 1. 1998 pod
št. vložka 1/09579/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča Brežice, spremembo firme, sedeža,
družbenika, zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5720451
Firma: SOKOL ELEKTRONIK, trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SOKOL ELEKTRONIK,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2256 Juršinci, Juršinci 43b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Špiler Marjan, izstop 5. 9.
1997; Hojnik Franc, Juršinci 43b, Juršinci,
vstop 5. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špiler Marjan, razrešen 5. 9. 1997,
direktor Hojnik Franc, imenovan 5. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 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; 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; 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; 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
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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;
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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
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sti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba opravlja vse, “razen
farmacevtskih izdelkov“.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Krško pod
št. Rg 1/2956-00, in sicer kot SOKOL ELEKTRONIK, trgovsko podjetje, Brežice,
d.o.o., Ul. stare pravde 24.
Rg-202554
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00033 z dne 25. 2. 1998 pod
št. vložka 1/09584/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1271202
Firma: PISANI MLIN, gostinstvo, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PISANI MLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2253 Destrnik, Janežovci 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čeh Saša, Destrnik, Janežovci 7, vstop 30. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čeh Saša, imenovana 30. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
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 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 ži-

vimi 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 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; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
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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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pod šifro K 74.120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-203635
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00250 z dne 2. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,
storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3,
2250 Ptuj, pod št. vložka 1/09439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5889774
Ustanovitelji: Matjašič Jože Ljubomir,
Ptuj, Zgornja Hajdina 135b, vstop 9. 2.
1995, vložek 1,435.716 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Toplek Danilo, Ptuj, Mariborska cesta 25d, vstop 3. 9. 1996, vložek
10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bedrač Janez, Ptuj, Zgornja Hajdina, vstop
3. 9. 1996, vložek 10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špoljar Zlatan, Ptuj,
Gubčeva 28, vstop 3. 9. 1996, vložek
10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Veingerl Ferdinand, Ptuj, Orešje 164, vstop
3. 9. 1996, vložek 10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skorobrijin Milena, Maribor, Gosposvetska 15, vstop 3. 9. 1996,
vložek 10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Resnik Branko, Ptuj, Osojnikova 3,
vstop 3. 9. 1996, vložek 10.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Barnett Wiliam H.,
izstop 15. 7. 1996.
Rg-203636
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00272 z dne 2. 4. 1998 pri
subjektu vpisa DAMAJANTI – VARGA & J,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
sedež: Trstenjakova 5, 2250 Ptuj, pod
št. vložka 1/09523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5944503
Ustanovitelj: Varga Janez, Maribor,
Puškinova 9, izstop 31. 12. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Varga Janez, razrešen 31. 12.
1996.
Rg-203640
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00082 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TALUM, Tovarna aluminija, d.d., Kidričevo, sedež: Tovarniška ulica 10, 2325 Kidričevo, pod št. vložka
1/00478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in vložkov
s temile podatki:
Matična št.: 5040868
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
21. 11. 1997, vložek: 3.796,745.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TGA Trading, d.o.o., Kidričevo, Tovarniška 10, vstop 21. 11. 1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vital, d.o.o., Kidričevo, Tovarniška 10, vstop 21. 11.
1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Storal, d.o.o., Kidričevo, Tovarniška 10, vstop 21. 11. 1997, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Revital, d.o.o., Kidričevo, Tovarniška 10, vstop 21. 11. 1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-203644
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00354 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa BISTRA, biro za strateško
tehnološki razvoj, sedež: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, pod št. vložka 1/09126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, zavoda v javni zavod, družbenikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5844975
Firma: ZNANSTVENORAZISKOVALNO
SREDIŠČE – BISTRA PTUJ
Skrajšana firma: ZRS BISTRA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2250 Ptuj, Slovenski trg 6
Ustanovitelja: Skupščina občine Ptuj, izstop 29. 10. 1997; Mestna občina Ptuj,
Ptuj, Mestni trg 1, vstop 29. 10. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine;
Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana, Gosposka ulica 13, vstop 29. 10.
1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čelan Štefan, Ptuj, Rimska ploščad
6, imenovan 21. 2. 1994, zastopa zavod
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in ekperimentalni razvojna področju humanistike.
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Rg-200416
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00278 z dne 5. 1.
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 št. vložka 1/07659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
z dne 22. 8. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5705754
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 40200 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 45310 Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 60240 Cestni tovorni promet; 60300
Cevovodni transport; 63120 Skladiščenje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
Dejavnost, izbrisana dne 5. 1. 1998:
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Proizvodnja
plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-201957
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00125 z dne 19. 2.
1998 pri subjektu vpisa SUVEL, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Celjska cesta 33,
2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka
1/05002/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5576997
Ustanovitelji: Rednak Marjan, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 5, izstop 11. 4. 1996;
Hedžet Emil, Celje, Pod gabri 3, izstop
11. 4. 1996; Pirnat Danica, Celje, Ljubljanska 60, izstop 11. 4. 1996; Hriberšek
Franc, Griže, Migojnice 13/a, izstop 11. 4.
1996; Lebič Albert, Celje, Pohorska 6, izstop 11. 4. 1996; Kotnik Jožefa, Slovenj
Gradec, Prešernova 5, izstop 11. 4. 1996;
Ošlovnik Cirila, Slovenj Gradec, Šmartno
135, izstop 11. 4. 1996; Herič Stanislav,
Slovenj Gradec, Pri postaji 8, izstop 11. 4.
1996; Praprotnik Zdravko, Slovenj Gradec,
Gmajna 45, izstop 11. 4. 1996; Oskrba,
trgovina na veliko in malo, Dravograd,
Meža 17, izstop 11. 4. 1996, vložek
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3,328.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-202933
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00368 z dne 19. 3.
1998 pri subjektu vpisa RCM, računalniški
inženiring, d.o.o., sedež: Glavarstvo 18,
2391
Prevalje,
pod
št.
vložka
1/07071/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi z dne 8. 9. 1997 ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnost s temile podatki:
Matična št.: 5689945
Firma: RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.“, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom“, pri dejavnosti pod šifro 74.140 “podjetniško in poslovno svetovanje“, družba opravlja vse razen “arbitraža
in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci“, pri dejavnosti pod šifro 67.13
“pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom“, družba opravlja vse,
razen dejavnosti “menjalnic“.
Rg-203616
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00079 z dne 7. 4.
1998 pod št. vložka 1/09575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1270664
Firma: ALIMARCA KAUMY, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALIMARCA KAUMY,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14
Osnovni kapital: 12,940.000 SIT
Ustanovitelja: Navodnik Danilo, Dravograd, Meža 142, vstop 11. 12. 1997,
vložek 6,340.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; K.Schweigl Handels-Aktiengesellschaft, 2620 Neunkirchen, Avstrija, Lagergasse 5, vstop 11. 12. 1997, vložek
6,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Navodnik Danilo, imenovan 11. 12.
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1997, zastopa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti predhodno pismeno soglasje
skupščine pred sklenitvijo pravnih poslov v
naslednjih primerih: za najemanje posojil
ali kreditov, ki presegajo v enem poslovnem letu znesek protivrednosti 20.000
DEM; za sklenitev in za razvezo dolgoročnih zavezujočih poslov, npr. zakupnih in
leasinških pogodb, če presega vsota obveznosti, ki izhajajo iz takšnih pogodb, nad
celotno pogodbeno dobo takšnega pravnega razmerja, protivrednost po posamezni višini 10.000 DEM; za vsako posamezno investicijo, ki presega protivrednost
5.000 DEM in za vse skupne investicije, v
posameznem poslovnem letu, če presegajo protivrednost zneska v višini 20.000
DEM, kakor tudi v primerih, ki si jih je pridržala skupščina in so navedeni v 10. členu družbene pogodbe.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
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.; 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 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; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
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cijo; 55112 Dejavnost penzinov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno 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.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.“, družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov“, pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.“, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom“, pri dejavnosti pod
šifro 74.12 “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje“, družba opravlja vse, razen “revizijske
dejavnosti.
Rg-203617
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00487 z dne 2. 4.
1998 pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC, r.o., sedež: Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, pod št. vložka 1/00990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, nadzornega
sveta ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292174
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
SLOVENJ GRADEC, d.d.
Skrajšana firma: GG SLOVENJ
GRADEC, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 353,621.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop
26. 11. 1997, vložek 35,362.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vstop
26. 11. 1997, vložek 35,362.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska cesta
160, vstop 26. 11. 1997, vložek
70,724.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 26. 11. 1997, vložili 70,724.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 26. 11. 1997,
vložili 141,449.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinšek Hubert, Slovenj Gradec,
Maistrova 9, razrešen 26. 11. 1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki kot začasni direktor zastopa družbo brez omejitev;
Potočnik Janko, razrešen 26. 11. 1997 kot
namestnik direktorja; Pritržnik Silvo, razrešen 26. 11. 1997 kot v.d. vodje sektorja
komerciale.
Člani nadzornega sveta: Merkač Frančiška, Šavc Jožica, Mori Leopold, Tasič Peter in Kotnik Edo, vsi vstopili 26. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 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;
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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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 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;
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; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 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; 40204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
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kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
V skladu s statutom podjetja z dne
26. 10. 1993 in po pogodbi o razdružitvi
sredstev in obveznosti do virov sredstev
Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec, z
dne 3. 7. 1996, so TOZD in delovna skuponost postale organizacijske enote Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec, TOK
pa so se organizirale v kmetijsko gozdarske
zadruge.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01116/02113-1997/IZ, z dne 9. 12.
1997.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.“, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom“, pri dejavnosti pod šifro 74.12 “računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje“,
družba opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti“.
Rg-203690
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00505 z dne 15. 4.
1998 pod št. vložka 1/09569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1226444
Firma: KORAGAL, specializirana trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KORAGAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Dobja vas 179
Osnovni kapital: 2,140.000 SIT
Ustanovitelji: Kolar Marjeta, Prevalje,
Prisoje 64, vstop 24. 3. 1998, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Konečnik Breda, Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 168, vstop 24. 3. 1998, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Konečnik Katarina, Slovenj Gradec, Ozare
28, vstop 24. 3. 1998, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Karpač Mihaela, Ravne na Koroškem, Javornik 65, vstop 24. 3. 1998, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pandel Mira, Ravne na Koroškem, Javornik 51, vstop 24. 3.
1998, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jehart-Baloh Darja, Dravograd, Meža 154, vstop 24. 3. 1998, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matkovič Ana, Mežica, Leška 2, vstop 24. 3. 1998, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnik Irena,
Ravne na Koroškem, Kotlje 210, vstop
24. 3. 1998, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miler Marija, Slovenj Gradec, Vrunčeva 1, vstop 24. 3.
1998, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Konc Nataša, Slovenj Gradec, Partizanska 11, vstop 24. 3. 1998,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bricman Martina, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 202, vstop 24. 3.
1998, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Juraja-Dretnik Lidija, Ravne
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na Koroškem, Dobja vas 179, vstop 24. 3.
1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vravnik Andreja, Dravograd,
Robindvor 61, vstop 24. 3. 1998, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Švajger Karolina, Ravne na Koroškem, Brdinje 66, vstop 24. 3. 1998, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oderlap Elizabeta, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 135/a, vstop 24. 3. 1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štumberger-Grabner Jožica, Ravne
na Koroškem, Otiški vrh 131, vstop 24. 3.
1998, vložek 30.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vučič-Selar Renata, Slovenj
Gradec, Maistrova 9, vstop 24. 3. 1998,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klinkon Katja, Slovenj Gradec, Ulica Pohorskega bataljona 8, vsotp 24. 3.
1998, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skerlovnik Marija, Radlje ob
Dravi, Prisoja 4, vstop 24. 3. 1998, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vošner Sonja, Muta, Podlipje 6, vstop
24. 3. 1998, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robar Tatjana, Prevalje, Pod gonjami 123, vstop 24. 3.
1998, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Wlodyga Slava, Ravne na
Koroškem, Kotlje 97, vstop 24. 3. 1998,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koroška lekarna Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11,
vstop 24. 3. 1998, vložek 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Kolar Marjeta, imenovana
24. 3. 1998, zastopa družbo samostojno
in z omejitvijo, da mora za posle, ki presegajo 1,000.000 SIT pridobiti soglasje
skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 97/00812
Rg-200208
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00812 z dne 5. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03099/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi vpisa pripojitve pri prevzeti družbi s temile
podatki:
Matična št.: 5531390
Firma: VEPLAS KOMPOZITI, PREDELAVA PLASTIČNIH MAS, d.o.o., Velenje,
Štrbenkova 1
Skrajšana firma: VEPLAS KOMPOZITI,
d.o.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Velenje, Štrbenkova 1

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Pripojitev k VEPLAS, velenjska plastika,
d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 20. 1. 1995.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča Celje, Srg 242/97 z dne 19. 12.
1997.
Srg 94/02838
Rg-201930
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02838 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/01027/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: REPORT, podjetje za ekonomske, organizacijske in finančne storitve,
d.o.o., Celje, Kozakova ulica 4
Skrajšana firma: REPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kozakova ulica 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenic z dne 30. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 2838/94 z dne 19. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2838/94 z dne 4. 2.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Pavlinec
Albina in Rampre Albina, obe Kozakova 4,
Celje.
Srg 96/01070
Rg-202935
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01070 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/04997/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5696011
Firma: EKSKLUZIVA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o., Ul. heroja
Rojška 14, Celje
Skrajšana firma: EKSKLUZIVA, d.o.o.,
Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ul. heroja Rojška 14
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Sklep družbenika z dne 11. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1070/96 z dne 15. 1. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1070/96 z dne 9. 3.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Kandorfer
Aleksander, Ulica heroja Rojška 14, Celje.
Srg 97/00578
Rg-202936
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00578 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/05410/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5743443
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
POLNILNICA MINERALNE VODE, d.o.o.,
polnjenje mineralne vode in proizvod-
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nja brezalkoholnih pijač, Kidričeva 35,
Rogaška Slatina
Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA – POLNILNICA MINERALNE VODE,
d.o.o., Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Kidričeva 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep družbenika z dne 23. 5. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 578/97 z dne 20. 1. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 578/97 z dne 9. 3.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbeje prevzela Kolinska, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 30.
Srg 94/03627
Rg-202940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03627 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/05451/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: INROS, podjetje za svetovanje,
storitve in izobraževanje, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: INROS, d.o.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 117.608 SIT
Sklep družbenikov z dne 21. 5. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 3627/94 z dne 28. 11. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3627/94 z dne 9. 3.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Filipančič
Ivanka in Filipančič Selma, obe Lipa 25,
Velenje.
Srg 94/01531
Rg-202941
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01531 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/04201/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: ELVITA CELJE, podjetje za svetovanje, organizacijo in storitve, d.o.o.,
Škapinova 10, Celje
Skrajšana firma: ELVITA CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Škapinova 10
Osnovni kapital: 8.400 SIT
Sklep družbenikov z dne 21. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1531/94 z dne 19. 5. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1531/94 z dne 9. 3.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Muhovec Darinka in Muhovec Konrad, oba Škapinova
10, Celje.

Št.

Srg 95/00237
Rg-203535
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00237 z dne 7. 1. 1998 pod št.
vložka 1/04673/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: BARIBAL, podjetje za trgovino,
storitve in gostinstvo, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: BARIBAL, d.o.o., Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Vrbje 95/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 237/95 z dne 13. 5. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 237/96 z dne 7. 1.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Ferme Rok, Aljaževa 5, Žalec.

KOPER
Srg 701/96
Rg-200907
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ART FOTO, d.o.o., fotografija,
zastopstva in trgovina, Izola, Proletarskih brigad 16, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/3487/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 4. 4. 1995.
Družbenik Vanič Miroljub iz Izole, Proletarskih brigad 16, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar jamči z vsem svojim premoženjem.
Po izbrisu družbe iz sodnega registra
pripada osnovni kapital družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 1998
Srg 1160/96
Rg-203007
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba HISTRIA, Turistična agencija,
d.o.o., Koper, OF 10, Koper, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/712/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 18. 12. 1996.
Družbenika Colussi Roberto, Vena Pilona 4, Koper in Geissa Claudio, Gregorčičeva 6/a, Koper, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na oba družbenika, in
sicer vsak družbenik prejme po 1.000 SIT.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-

39/ 22. 5. 1998 / Stran 3873

ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
Srg 1229/96
Rg-203008
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BAGH, trgovina, gradbena in
fasaderska dela, d.o.o., Koper, Pobegi,
Kortina 4, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4046/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
24. 12. 1996.
Družbenik Branko Gverić iz Kopra, Pobegi, Kortina 4, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
Srg 1275/97
Rg-203010
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba C M I – CONSULTING & MANAGMENT INTERNATIONAL, d.o.o., Koper, Pristaniška 8, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2974/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 23. 9. 1997.
Družbenik HIGMOORE TRADING LIMITED, 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man,
izjavlja, da ima družba poplačane vse svoje
obveznosti in da nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb, da družba nikoli ni
zaposlovala delavcev in da nima neurejenih razmerij z njimi. Edini družbenik prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, dospelih v enem
letu, šteto od objave izbrisa družbe iz sodnega registra.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na edinega družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
Srg 440/97
Rg-203011
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba MIRABEL, d.o.o., podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz, Sežana, Cankarjeva 8, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2974/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
14. 3. 1997.
Družbenika Mesić Mirsada, Sežana,
Cankarjeva 8 in Sertović Ibrahim, Bosanska
Krupa, Maršala Tita 53, izjavljata, da ima
družba poplačane vse obveznosti in urejena
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vsa razmerja z delavci ter da z vsem svojim
osebnim premoženjem prevzemeta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe pripada edinima družbenikoma v razmerju njunih osnovnih vložkov, s katerima sta udeležena v
osnovnem kapitalu družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
Srg 649/97
Rg-203012
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba AVIS, Storitve-inženiring-consulting, d.o.o., Sežana, Kosovelova 4, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1984/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenic z dne 17. 3.
1997.
Kemperle Ingrid, Sežana, Ul. Ivana Turšiča 9 in Logar Karmen, roj. Kemperle, Sežana, Kidričeva ul. 3, kot dedinji edinega
družbenika Kemperle Ivana iz Sežane, Kosovelova 4, izjavljata, da družba od ustanovitve ni bila aktivirana, tako da nima nobenih
neporavnanih obveznosti in nima neurejenih razmerji z delavci, ter da prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se izroči dedinjama
družbenika Kemperle Ivana, Kemperle Ingrid in Logar Karmen, do višine njegovega
poslovnega deleža.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998
Srg 96/00545
Rg-203213
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00545 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/04203/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5787041
Firma: JERMAN, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Valvazorjeva 23, Koper
Skrajšana firma: JERMAN, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Valvazorjeva 23
Osnovni kapital: 127.010,80 SIT
Ustanovitelj: Jerman Nedeljko, izstop
1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 545/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Jerman Nedeljko, Valvazorjeva 23, Koper.
Srg 96/00568
Rg-203215
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00568 z
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dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/02017/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5497434
Firma: GIGES, elektrotehnika, trgovina, export-import, d.o.o., Matavun 3a,
6215 Divača
Skrajšana firma: GIGES, d.o.o., Matavun 3a, Divača
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6215 Divača, Matavun 3a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gombač Igor in Gombač
Ingrid, izstop 2. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 568/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Gombač Igor in Gombač Ingrid, oba Matavun 3a, Divača.

družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5362326
Firma: SELT, podjetje za industrijo,
prodajo in servisiranje električnih aparatov, d.o.o., Izola, Cankarjev drevored
– stadion
Skrajšana firma: Selt, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Cankarjev drevored – stadion
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sluga Livia in Sluga Walter, izstop 6. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 360/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Vičič-Sluga Livia (do sedaj Sluga Livia) in Sluga Walter, oba iz Portoroža, Pot pomorščakov 8.

Srg 96/00692
Rg-203217
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00692 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/04400/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5801613
Firma: GIOCHI PREZIOSI, proizvodnja,
trgovina, marketing, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: GIOCHI PREZIOSI,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:
GIOCHI
PREZIOSI
LUSSEMBURGO S.A. 23, izstop 27. 3.
1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 692/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO, S.A. 23,
Rue Beaumont L-1219, Luxemburg.

Srg 96/00426
Rg-203274
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00426 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/02538/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5533872
Firma: SPHERA, podjetje za inženiring, marketing, posredništvo in trgovino na debelo, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: SPHERA KOPER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Župančičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čop Rudi in Čop Rozana,
izstop 6. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 426/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Rudi in Rožana Čop, oba iz Kopra, Vena Pilona 26.

Srg 97/01486
Rg-203226
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01486 z
dne 20. 3. 1998 pod št. vložka
1/00526/07 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi ustanovitve zavoda s temile podatki:
Matična št. 5053684
Firma: ZDRAVSTVENI CENTER KOPER O.O., TOZD KRAŠKE LEKARNE IL.
BISTRICA, o.sub.o.
Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8
Izbris subjekta zaradi ustanovitve javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, ki
je vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru
pod vložno št. 1/5421/00.

Srg 97/01254
Rg-203302
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01254 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/02698/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5558727
Firma: SPORT EXPERT – Podjetje za
organizacijo športnih aktivnosti, trgovino in storitve, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: SPORT EXPERT,
d.o.o., Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Levstikova 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Zveza telesnokulturnih
organizacij Piran, izstop 22. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1254/97 z
dne 5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Zveza telesnokulturnih organizacij Piran,
Levstikova ulica 7.

Srg 96/00360
Rg-203273
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00360 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/01053/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
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Srg 96/00889
Rg-203513
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00889 z
dne 25. 3. 1998 pod št. vložka
1/00507/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi preoblikovanja v
članico Univerze v Ljubljani s temile podatki:
Matična št. 5086914
Firma: Univerza v Ljubljani – Visoka
pomorska in prometna šola v Piranu, Pot
pomorščakov 4, Universita di Lj. – Dipartimento marittimo e dei transporti Pirano, University of Lj. Maritime and
traffic college Piran
Skrajšana firma: VPPŠ Portorož
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6320 Portorož, Pot pomorščakov 4
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, izstop 14. 10. 1996.
Pod št. Srg 889/96 z dne 25. 3. 1998
se vpiše izbris zaradi preoblikovanja v članico Univerze v Ljubljani. Subjekt je sedaj
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/1566/22.

lehar Marija in Belehar Rajko, oba Voklo
106, Šenčur.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 1995

KRANJ

Srg 3727/94
Rg-89
Družba TERANO, Podjetje za storitve
Cerklje, d.o.o., s sedežem Češnjevek 34,
Cerklje, vpisana na reg. vl. št. 1/3495/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Teran Janko, Češnjevek 34, Cerklje.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

Srg 3726/94
Rg-85
Družba ALUR, trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o., Šenčur, s sedežem v
Šenčurju, Stružnikova 1a, vpisana na reg.
vl. št. 1/3791/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Cotman Alenka, Stružnikova 1a, Šenčur.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 1995
Srg 657/96
Rg-86
Družba VIDMAR – TROPICAL, podjetje za gostinske in turistične storitve, k.d.,
s sedežem Pajerjeva 6, Šenčur, vpisana
na reg. vl. št. 1/3167/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Vidmar Franc, Pajerjeva 6, Šenčur in Jagodic
Antonija, Gasilska c. 28, Šenčur.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 1996
Srg 147/95
Rg-87
Družba BELEHAR, Gostinsko podjetje
Voklo, d.o.o., s sedežem Šenčur, Voklo
106, vpisana na reg. vl. št. 1/1838/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Be-

Srg 3684/94
Rg-88
Družba KAMIN, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Tavčarjeva 14, vpisana na reg. vl.
št. 1/2521/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Lang
Slavko, Ropoča 56, Rogaševci.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 1995

Srg 3837/94
Rg-90
Družba TRITON MARINE – servisno in
trgovsko podjetje Žirovnica, d.o.o., s sedežem v Žirovnici, Rodine 71, vpisana na
reg. vl. št. 1/2216/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Brajnik Ivan, Rodine 71, Žirovnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995
Srg 340/95
Rg-91
Družba TIS-EZNIT, trgovina, inženiring, svetovanje Tržič, d.o.o., s sedežem
v Tržiču, Partizanska 8, vpisana na reg. vl.
št. 1/2823/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rupar Vlasta, Partizanska 8, Tržič.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995
Srg 3821/94
Rg-92
Družba J & R, d.o.o., Podjetje za trgovino Lesce, s sedežem Lesce, Hraška 13,
vpisana na reg. vl. št. 1/3554/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pobor Jana, Črtomirova 4, Bled.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995
Srg 4086/94
Rg-93
Družba SEL, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in raziskovalno razvojne
storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Cankarjeva 7, vpisana na reg. vl. št.
1/481/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Kukovica Peter, Kranj, Cankarjeva 7
in Zidar Vojko, Kranj, Ul. gorenjskega odreda 10.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995
Srg 57/95
Rg-94
Družba ELECOMPUTERS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Jesenice, s sedežem Sp. Plavž 6b,
Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/4653/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Burnik Danijel, Smokuč 108, Žirovnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995
Srg 461/95
Rg-95
Družba ARTEMIJA, trgovina in zastopništvo, d.o.o., Rateče, s sedežem v Gorenja vas, Rateče 68, Škofja Loka, vpisana
na reg. vl. št. 1/3053/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Malovrh Jaka, Rateče 122, Škofja Loka in Bunderšek Roman, Gorenja vas, Rateče 68,
Škofja Loka.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
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v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1995
Srg 610/95
Rg-96
Družba TROCADERO, Podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, marketing
in storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Kovačičeva 1a, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/5107/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Csipo
Mateja, Kovačičeva 1a, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1995
Srg 505/96
Rg-97
Družba HABITES, proizvodnja in prodaja avtomobilskih delov, d.o.o., Selca,
s sedežem Selca 149, Selca, vpisana na
reg. vl. št. 1/1222/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Habjan Toni, Selca 149, Selca.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 6. 1996
Srg 653/97
Rg-98
Družba MEGLIČ-LES, podjetje za trgovino in storitve, Lom, d.o.o., s sedežem Lom 12, Tržič, vpisana na reg. vl. št.
1/2573/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Meglič Vinko, Lom 12, Tržič.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 5. 1997
Srg 3735/94
Rg-99
Družba MAGENTA, storitveno podjetje Žabnica, d.o.o., s sedežem v Žabnici,
Zgornje Bitnje 210, vpisana na reg. vl. št.
1/3444/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Svoljšak Irena, Žabnica, Zg. Bitnje 210.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

Srg 4115/94
Rg-100
Družba DAKA, blago in storitve za
šport in prosti čas, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem Škofja Loka, Frankovo naselje
160, vpisana na reg. vl. št. 1/4000/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kanalec Danilo, Frankovo naselje 160, Škofja
Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995

Srg 3625/94
Rg-104
Družba TECHNICAL CONSULTING,
podjetje tehničnih inovacij, d.o.o., Kranj,
s sedežem Kranj, Tuga Vidmarja 6, vpisana na reg. vl. št. 1/761/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Tili
Milan, Senično 70, Križe.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 1995

Srg 4099/94
Rg-101
Družba MAGNUM, trgovina in svetovanje, Žabnica, d.o.o., s sedežem Zg. Bitnje 82/a, Žabnica, vpisana na reg. vl. št.
1/1513/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Simonovič Eva, Zg. Bitnje 82/a, Žabnica.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995
Srg 4029/94
Rg-102
Družba A 2, podjetje za trgovino, proizvodnjo, svetovanje, posredovanje in
zastopništvo, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Krašnova 19, vpisana na reg. vl.
št. 1/1815/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ravnikar Andreja, Krašnova 19, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 1995
Srg 3756/94
Rg-103
Družba CI.PI.DI., proizvodnja, notranja
in zunanja trgovina ter zastopstvo,
Preddvor, d.o.o., s sedežem v Hotemažah 82, Preddvor, vpisana na reg. vl. št.
1/4808/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kurnik Matjaž, Preddvor, Hotemaže 82.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo

Srg 671/95
Rg-105
Družba FAVORIT, Trgovina in zastopstvo, Kranj, d.o.o., s sedežem Tekstilna ulica 13, Kranj, vpisana na reg. vl.
št. 1/883/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Babnik Roman, Tekstilna ulica 13, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1995
Srg 582/95
Rg-106
Družba ALTEH COMMERCE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Jesenice, Tomšičeva 29, s sedežem Jesenice, Tomšičeva 29, vpisana na
reg. vl. št. 1/2547/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Jan
Janez, Jan Zofija in Jan Alan, vsi Tomšičeva
29, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 1995
Srg 537/95
Rg-107
Družba HUDOBIVNIK, Avtobusni prevozi Cerklje na Gorenjskem, d.o.o., s sedežem Dvorje 33, Cerklje na Gorenjskem, vpisana na reg. vl. št. 1/5148/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Hudobivnik Aleš, Dvorje 55, Cerklje na Gorenjskem in Pečan Vesna, Dvorje 33, Cerklje na Gorenjskem.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1995
Srg 465/95
Rg-108
Družba KALIN, d.o.o., podjetje za
gradbene zadeve, inženiring, storitve,
proizvodnjo in trgovino Lesce, s sedežem Alpska c. 25, Lesce, vpisana na reg.
vl. št. 1/5006/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Kalamar Mateja in Kalamar Igor, oba Alpska c.
25, Lesce.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1995
Srg 400/95
Rg-109
Družba ROMANO, trgovina na veliko
in malo, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Hrastje 36, vpisana na reg. vl. št.
1/1228/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Štefe Ludvik, Hrastje 36, Kranj, Terpin Anton, Strunjan 20, Portorož, Bajt Roman,
Juleta Gabrovška 21, Kranj in Mueller
Guenter, Birkenweg št. 4, 27619 Schiffdorf, ZRN.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995

v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995
Srg 1289/96
Rg-112
Družba MEGA ING, strojniški in računalniški inženiring ter trgovina, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Pot na Jošta 21, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/2128/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Gorjanc Tomo, Pot na Jošta 21, Kranj, Kirinčič Harison, Krimska 22, Ljubljana in Novak Viljem, Ul. bratov Učakar 80, Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 1997
Srg 860/96
Rg-113
Družba ZLATA PTICA, podjetje za izdelavo izdelkov iz plemenitih kovin in
dragega kamenja ter trgovino Kranj,
d.o.o., s sedežem Prešernova 13, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/1059/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Žerovc Janez, Želeška 9, Bled in Žerovc Rangus Tatjana, Partizanska 4a, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 1996

Srg 291/95
Rg-110
Družba GOTIK, podjetje za zunanjo
trgovino, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Škofjeloška 10, vpisana na reg. vl.
št. 1/971/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gostiša Matejka, Bavdkova 10, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 1995

Srg 594/96
Rg-114
Družba FUTURO, podjetje za proizvodnjo, marketing in komercialno dejavnost, Kranj, d.o.o., s sedežem Bičkova
1a, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/2108/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Janez Čibelj, Bičkova ulica 1a, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 7. 1996

Srg 35/94
Rg-111
Družba STUDIO OBLIKA, podjetje za
oblikovanje, d.o.o., Železniki, s sedežem
Železniki, Na Kresu 20, vpisana na reg.
vl. št. 1/875/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Žitnik Marjan, Na Kresu 20, Železniki.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču

Srg 1625/97
Rg-115
Družba LASO, trgovina s tekstilom in
obutvijo, d.o.o., Podbrezje, s sedežem
Podbrezje 147, Duplje, vpisana na reg. vl.
št. 1/4689/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Šefer Silvo in Šefer Nataša, oba Podbrezje
147, Duplje.
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Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 1997
Srg 131/97
Rg-116
Družba RODA, podjetje za posredovanje in zastopanje, d.o.o., Kranj, s sedežem Kalinškova 24, Kranj, vpisana na reg.
vl. št. 1/3490/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Adolf
Rozman, Kalinškova 24, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 2. 1997

LJUBLJANA
Srg 6277/97
Rg-117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BOSS INTERNATIONAL, d.o.o.,
podjetje za zunanjo trgovino, Kidričeva
110, Mengeš-Trzin, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Control Systems International, INC 1761 West Hillsboro Blvd.
Deerfield Beach, Florida, USA in Boh Vlastimir, Ljubljana, Bratovševa ploščad 28, z
ustanovitvenim kapitalom 30.122 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese v celoti na ustanovitelja, vsakemu
do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1998

MARIBOR
Srg 96/01545
Rg-201662
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 96/01545 z dne 19. 12.
1997 pod št. vložka 1/07946/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Stran

3878 / Št. 39/ 22. 5. 1998

Matična št. 5827302
Firma: VALEXIM, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VALEXIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Košaški dol 57
Osnovni kapital: 1,535.580 SIT
Ustanovitelji: Valcl Alenka, Valcl Albina in
Valcl Ivan, izstop 28. 11. 1997.
Srg 96/00704
Rg-202709
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 96/00704 z dne 13. 2.
1998 pod št. vložka 1/04683/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5566312
Firma: POINT BLUE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POINT BLUE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trg Dušana
Kvedra 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Jurše Marjana in Jurše Milan, izstop 2. 2. 1998.
Srg 96/00069
Rg-202713
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 96/00069 z dne 16. 2.
1998 pod št. vložka 1/02392/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: DR. KRAČUN, podjetje za raziskave, razvoj, trgovino in druge storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: DR. KRAČUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Staneta
Severja 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kračun Andreja in Kračun
Davorin, izstop 2. 2. 1998.
Srg 94/03500
Rg-203388
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 94/03500 z dne 12. 3.
1998 pod št. vložka 1/04040/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: ESCONA, računalniška in navtična oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: ESCONA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pod vinogradi 47
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: ESCO, računalniška, procesna in biro oprema, d.o.o. in MIKROZENTRUM, Computer-Handelsgesellschaft
m.b.H., izstop 9. 3. 1998.
Srg 94/04724
Rg-203406
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 94/04724 z dne 4. 3.
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1998 pod št. vložka 1/07889/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: TELESNA HARMONIJA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TELESNA HARMONIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta
185
Osnovni kapital: 119.400 SIT
Ustanovitelj: Rozman Božidar, izstop
16. 2. 1998.
Srg 95/00770
Rg-203412
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 95/00770 z dne 2. 3.
1998 pod št. vložka 1/06743/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5682215
Firma: ORKATRANS, transport in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ORKATRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jamova 13
Osnovni kapital: 9.108 SIT
Ustanovitelj: Golob Dušan, izstop 27. 2.
1998.
Srg 98/00040
Rg-203419
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00040 z dne 2. 3.
1998 pod št. vložka 1/05158/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5587743
Firma: HEUREKA, prevoz blaga in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HEUREKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 40/1
Osnovni kapital: 4,130.592,05 SIT
Ustanovitelj: Ciglar Luka, izstop 27. 2.
1998.

NOVA GORICA
Rg-202220
Družba VERA, Trgovina in posredništvo, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Cankarjeva 36, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1160-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 22. 1. 1998.
Ustanoviteljica je Janković Verica, Cankarjeva 36, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 1998
Srg 97/00690
Rg-202293
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00690 z dne 2. 2.
1998 pod št. vložka 1/03060/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5760348
Firma: JASMIN, d.o.o., trgovina in storitve
Skrajšana firma: JASMIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpinova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hvala Viljem, Tušar Zvonka
in Scozzai Sonja, izstop 2. 2. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 14. 7.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzamejo Hvala Viljem, Komen 47, Komen, Tušar Zvonka, Liskur 27, Nova Gorica in Scozzai Sonja, Ajševica 53b, Nova
Gorica.
Srg 98/00147
Rg-202307
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00147 z dne 10. 2.
1998 pod št. vložka 1/01381/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi KOMET, d.o.o., Nova Gorica, s temile podatki:
Matična št.: 5448336
Firma: PERLA, Podjetje za trgovino na
debelo in drobno Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: PERLA, Nova Gorica,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ledine 161
Osnovni kapital: 2,237.000 SIT
Ustanovitelja: KOMET, Podjetje za
prodajo na debelo, zastopanje in opravljanje ostalih komercialnih poslov, d.o.o.,
Nova Gorica in Kante Boris, izstop
10. 2. 1998.
Izbris družbe zaradi vpisa pripojitve k
družbi KOMET, d.o.o., Nova Gorica, dne
9. 2. 1998, Srg 1088/97.
Srg 98/00214
Rg-203316
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00214 z dne 9. 3.
1998 pod št. vložka 1/01651/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo
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zaradi sklepa sodišča o začetku in zaključku stečaja in izbris iz registra s temile podatki:
Matična št.: 5482542
Firma: PROINVEST, Podjetje za ekonomsko pravne storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PROINVEST, d.o.o.,
Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 9a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Postir Giampaolo in Vuga Tomaž, izstop
9. 3. 1998.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka in izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po
sklepu tega sodišča št. St 5/97 z dne
9. 12. 1997.
Srg 98/00213
Rg-203336
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00213 z dne 5. 3.
1998 pod št. vložka 1/01851/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi sklepa sodišča o začetku in zaključku
stečaja in izbris iz registra s temile podatki:
Matična št.: 5528500
Firma: WATERPROJEKT, Inženiring,
projektiranje in uvoz, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: WATERPROJEKT,
d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 9a
Osnovni kapital: 182.000 SIT
Ustanovitelja: Projekt, Nova Gorica, d.d.
in Waterprojekt, s.p.a., izstop 5. 3. 1998.
Sklep tega sodišča št. St 7/97 z dne
9. 12. 1997 o začetku in zaključku stečaja
in izbris iz sodnega registra.
Srg 97/00885
Rg-203368
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00885 z dne 30. 3.
1998 pod št. vložka 1/03634/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5957222
Firma: PETRA LORGER IN DRUŽBENIK, k.d., storitve za nego telesa
Skrajšana firma: PETRA LORGER in
družbenik k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lorger Petra in Čebokelj
Matej, izstop 30. 3. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 29. 9.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata komplementarka Lorger Petra, Korpu-

le 22, Šmarje pri Jelšah in komanditist Čebokelj Matej, Podkraj 4, Col.
Srg 98/00049
Rg-203369
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00049 z dne 30. 3.
1998 pod št. vložka 1/00895/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5362768
Firma: TRGOTUR OBERSTAR & CO.,
Družba za turizem, gostinstvo in trgovino, d.n.o., Tolmin
Skrajšana firma: TRGOTUR OBERSTAR
& Co., d.n.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Trg Maršala Tita 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Oberstar Venčeslav in
Oberstar Nada, izstop 30. 3. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 5. 1.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Oberstar Venčeslav in Oberstar Nada,
oba Gradnikova ulica 3, Tolmin.
Rg-203496
Družba JELINČIČ & Co., Trgovina na
debelo in drobno, d.n.o., Tolmin, s sedežem Petra Skalarja 2, Tolmin, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2106-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 17. 2. 1998.
Ustanovitelja sta Jelinčič Marija in Jelinčič Darko, oba Pregljev trg 9, Tolmin, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 1998
Rg-203497
Družba HIT – INVEST, Investicije in
razvoj, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Cesta IX. Korpusa 35, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-725-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 20. 3. 1998.
Ustanovitelj je HIT, Hoteli, igralnica, turizem, p.o., Nova Gorica, s sedežm Cesta IX.
Korpusa 35, Nova Gorica, ki prevzema ob-
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veznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 3. 1998

NOVO MESTO
Srg 155/98
Rg-204503
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog obljavlja sklep:
Družba GRAD, storitve, posredništvo
in trgovina Šentrupert, d.o.o., Šentrupert, Brinje 15, vpisana na reg. vl. št.
1-2931/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 4.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Wolfgang Gerhart Burstner, Rene-Schickele-Str. 14, Kehl, ZR
Nemčija, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja Wolfganga Gerharta Burstnerja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 5. 1998

PTUJ
Srg 65/98
Rg-203620
Družba SAVA GUMARNA, proizvodnja
gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o., Ormoška cesta 33a, Ptuj, reg. št. vl.
1/9500-00, katere ustanoviteljica je Sava
Kranj, Škofjeloška ceta 6, Kranj, po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 27. 2. 1998
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Sava Kranj.
Zoper sklep lahko družbenica upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 1998
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 06/02-02400-1/98
Ob-2627
Pravila sindikata z imenom Policijski sindikat Slovenije – Območni policijski sindikat Vodnikova, s sedežem Vodnikova
cesta 43, Ljubljana, se z dnem 27. 1.
1998 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 142 in zap. matično
št. 1157710.
Št. 06/02-04100-34/98
Ob-2628
Pravila sindikata z imenom Sindikat
SVIZ – Osnovne šole Miška Kranjca Ljubljana, s sedežem Kamnogoriška 35, Ljubljana, se z dnem 25. 3. 1998 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 143 in zap. matično
št. 1157779.
Št. 029-4/98-2/23
Ob-2667
Pravila sindikata SKEI Slovenije, Sindikat Metalna Senovo, Titova c. 52, Senovo, z matično številko 1166999, sprejeta
dne 7. 4. 1998, so vpisana v evidenco in
hrambo statutov sindikatov pod št. 72 pri
Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 54/97
S-224
To sodišče je s sklepom opr. št. St
54/97 z dne 20. 4. 1998 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Ljubljanska zastavljalnica – Lombardna hiša, d.d., Ljubljana, Resljeva 6, in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisilno
poravnavo dne 15. 4. 1998.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev, ter zneski
za poplačilo v denarju, so razvidni iz priloge, ki je sestavni del sklepa. Dolžnik je dolžan opraviti izplačila upnikov, ki so navedeni
v prilogi, v obsegu in rokih, kot to določa
prisilna poravnava.
Dolžnik se je s prisilno poravnavo zavezal upnikom plačati njihove terjatve, razvidne iz priloge, ki je sestavni del sklepa, in
sicer:
– 1. razred terjatev upnikov – pravnih
oseb, ki bodo poplačani v roku enega leta
od pravnomočno sklenjene prisilne porav-
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nave v višini 20% glavnice (višina razvidna iz
tretje kolone priloge sklepa) z obračunanimi
obrestmi za čas od 17. 10. 1997 dalje, po
stopnji D + 5% letno, s tem da je glavnica
revalorizirana z rastjo srednjega tečaja za
DEM Banke Slovenije.
– 2. razred terjatev upnikov – fizičnih
oseb, ki bodo poplačani v roku štirih let v
višini 80% glavnice (višina razvidna iz četrte
kolone priloge sklepa) z obračunanimi
obrestmi za čas od 17. 10. 1997 po stopnji
D + 5% letno, s tem, da je glavnica revalorizirana z rastjo srednjega tečaja za DEM Banke Slovenije, prvi obrok pa zapade v plačilo
dne 30. 9. 1998.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 17. 10. 1997 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave. Prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom,
ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so
bile njihove terjatve prerekane, če se ugotovijo.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 4. 1998. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočnen dne 4. 5.
1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1998
St 27/98
S-225
To sodišče je s sklepom St 27/98 dne
12. 5. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Eurotehna trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1998
St 67/94
S-226
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Virtus Trade, podjetje za svetovanje, trženje in inženiring, d.o.o., Slovenj
Gradec, Francetova 8.
Odslej se firma dolžnika glasi Virtus Trade, podjetje za svetovanje, trženje in inženiring, d.o.o., Slovenj Gradec, Francetova 8
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi dipl.
jur. Miran Ocepek – odvetnik iz Slovenj
Gradca, Francetova 7.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
16. 9. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 28 tukajšnjega sodišča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu
RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa, ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ
27.000 SIT.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 5.
1998.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 1998
St 1/98-14
S-227
Z dnem 11. 5. 1998 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Tovarna pohištva Mizarstvo, d.d., Rada Pušenjaka 1, Ljutomer.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6a.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnega
senata v roku dveh mesecev po objavi stečajnega postopka v Uradnem listu RS.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 9. 1998 ob 12. uri, v sobi št. 12 pri
tem sodišču.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit dne 11. 5. 1998 na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 1998
St 12/97
S-228
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 12/97 z dne 11. 5. 1997, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika FIT,
d.o.o., Nova Gorica, Pod Gabrijelom 2g,
Nova Gorica.
Stečajni upravitelj je mag. Tormar Milan, dipl. inž., iz Tolmina, Prekomorskih
brigad 14.
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.
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Št.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 27. 8.
1998 ob 14. uri, v sobi 310/III tega sodišča.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 1998

Oklic o začeteku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 14. 5. 1998.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 1998

St 28/96
S-229
To sodišče je dne 12. 5. 1998 pod št.
St 28/96 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Toper
2000, d.o.o., Celje, Teharska cesta 4, v
stečaju, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 1998

Razpisi
delovnih mest

St 21/94
S-230
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Peralp & CO, d.o.o., Podgrad, v stečaju, se na podlagi drugega odstavka
99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 1998
St 20/97
S-231
Likvidacijski postopek zoper dolžnika
ALU-FIX, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Pohorska 7 –
v likvidaciji, se ustavi.
Zoper dolžnika ALU-FIX, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec,
Pohorska 7, se začne stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se postavi dosedanja likvidacijska upraviteljica Kristina
Slavič, ek., iz Slovenj Gradca, Stari trg 93.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
23. 9. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 28 tega
sodišča.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 27.000 SIT.
V likvidacijskem postopku prijavljene terjatve se štejejo, kot da bi bile prijavljene v
stečajnem postopku.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Št. 13/54

Ob-2835
Popravek

V razpisu delovnega mesta direktorja Loterije Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 15. 5. 1998;
Ob-2548, se popravi tretji odstavek in pravilno glasi:
Mandatna doba traja do vpisa lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije v sodni register.
Loterija Slovenije
Št. 122-1/98-0016-04
Ob-2619
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Celju,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Mariboru,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi oziroma pogoje
za izvolitev za sodnika upravnega sodišča,
določene v 8. členu zakona o upravnem
sporu.
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. 74/98
Ob-2620
Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerze v Ljubljani, razpisuje dela
in naloge
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja
ali raziskovalnega sodelavca s področja dejavnosti inštituta,
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– da je predložil program razvoja raziskovalne organizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema pisarna
IMFM, Jadranska 19, Ljubljana, je 8 dni po
objavi.
Kandidate bomo o izidu obvestili v 15
dneh po koncu zbiranja ponudb.
Inštitut za matematiko, fiziko
in mehaniko
Št. 153/98
Ob-2621
Na podlagi 31. in 49. člena statuta,
upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave, Ljubljana, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktor znanosti ali magisterij iz področja dejavnosti inštituta,
– opravljena raziskovalna in razvojna
dela,
– izkazana sposobnost za organiziranje
in vodenje raziskovalnega in razvojnega
dela.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela Inštituta.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh od
dneva objave javnega razpisa na naslov: Javni raziskovalni zavod – Inštitut za hidravlične
raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p.
3401, z oznako “Za javni razpis“.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave javnega razpisa.
Dodatne informacije dobite v tajništvu Inštituta na tel. 125-15-00.
Javni raziskovalni zavod
Inštitut za hidravlične raziskave
Št. 578/98
Ob-2622
Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom Radeče na podlagi sklepa
sveta zavoda in 29. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri ene od dejavnosti zavoda,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na ustreznih delih in nalogah,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži svoj pogled na realizacijo
dejavnosti zavoda.
Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo direktorja v polovičnem delovnem času, preostali delovni čas pa bo opravljal delo zdravnika iz dejavnosti zdravstvenega doma.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi
na naslov: JZ Zdravstvni dom Radče, Ulica
OF 8, 1433 Radeče, z oznako “za razpisno
komisijo“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
JZ Zdravstveni dom Radeče
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Št. 199/98
Ob-2624
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94),
11. člena odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 6/98) ter
20. člena statuta Knjižnice Toneta Seliškarja, razpisuje Občinski svet občine Trbovlje,
kot izvajalec ustanoviteljskih pravic Občine
Trbovlje, prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Knjižnica
Toneta Seliškarja Trbovlje.
Kandidati morajo ob izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba humanistične
smeri – knjižničarstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
knjižničarski stroki,
– strokovni izpit bibliotekarske stroke,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložiti morajo svoj program dela.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v petnajstih dneh
po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti z
označbo “razpis za direktorja Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje“, na
naslov: Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v petnajstih dneh po imenovanju.
Občinski svet občine Trbovlje
Št. 108-6/98-0016-04
Ob-2665
Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Ur.
l. RS, št. 20/97) Ministrstvo za pravosodje
po uradni dolžnosti razpisuje prosto
mesto
generalnega državnega pravobranilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev po zakonu o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97),
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-1/98-0016-04
Ob-2666
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške s sedežem v Lendavi.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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namero o naročilu

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Namera o naročilu
Št. 06101-7/97
Ob-2632
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik, kont. oseba Anton Kamin, tel.
818-105, faks 818-119.
2. Predmet javnega naročila: adaptacija
Kulturnega doma v Kamniku.
3. Orientacijska vrednost celotne adaptacije znaša 700,000.000 SIT, predviden čas
objave razpisa prva polovica avgusta 1998.
4. Rok začetka del: oktober oziroma november 1998; gradnja po etapah.
Predvideni zaključek prvih dveh etap: december 1999.
Občina Kamnik
Št. 160/98
Ob-2633
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, kont. oseba Ana
Kozina, dipl. inž., Golnik 36, Golnik, tel.
064/461-122, faks 064/461-578.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava in razdeljevanje gotovih obrokov hrane z
obveznim najemom razpoložljivih kapacitet, prevzemom delavcev kuhinje
in izvedbo posodobitve sistema razdeljevanja hrane na lokaciji naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
100,000.000 SIT, čas objave: začetek
28. 8. 1998, zaključek 5. 10. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1999 in zaključek 31. 12. 2003.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 1%.
Datum objave javnega razpisa: 28. 8.
1998.
Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo
Ob-2785
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Slovenske železnice, d.d., kont. oseba Milenko Ćućić, d.i.g., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-13-144 (41-55), faks
061/13-36-037, soba št. 215.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova odseka proge Divača–Hrpelje Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
600,000.000 SIT, začetek 15. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 24. 8. 1998 in zaključek 24. 12. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 22. 5.
1998.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
Popravek
Ob-2837
V ponovnem javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev, za pripravo strokovnih podlag (besedil členov) za osnutek predpisa: ureditev poslovanja z nepremičninami,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37, z
dne 15. 5. 1998, Ob-2574, Št.
020-48/98, se 4. točka razpisa pravilno
glasi:
4. Dobavni rok: 10 mesecev od podpisa pogodbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
Popravek
Ob-2838
V javnem razpisu Mestne občine Koper,
Urada za okolje in prostor za izbiro izvajalca
brez omejitev za izbor svetovalne organizacije za izvedbo projekta “Ravnanje z odpadki v Mestni občini Koper”, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998, Ob-1735, št. 5/98, se prvi odstavek
7. točke pravilno glasi:
“Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 5. 6. 1998 do 9. ure na naslov: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper”.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10. uri.
Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Št. 34/98
Ob-2514
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Dornava, kont. oseba Jožef
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Munda, Dornava 125, Dornava, tel.
062/755-430, faks 062/755-079.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del pri razširitvi in adaptaciji Osnovne šole Dornava.
3. Orientacijska vrednost naročila:
270,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 7. 2001.
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 30. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Dornava, prevzemnik Jožef Munda, Dornava 125, 2252
Dornava,
tel.
062/755-430,
faks
062/755-079.
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 30. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Dornava, odpiranje vodi Marija Toplak, dipl. inž. grad.,
Dornava 125, Dornava, tel. 062/755-430,
faks 062/755-079.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: IUSING, d.o.o., kont. oseba Marija Toplak, dipl. inž. grad., Trstenjakova 5, Ptuj, tel. 062/778-722, faks
062/773-122, soba št. 115/I, e-mail: marija toplak@amis.net.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali položnico
na ŽR Občine Dornava, na račun številka:
52400-630-20722.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Dornava, kont. oseba Jožef Munda,
Dornava
125,
Dornava,
tel.
062/755-430, faks 062/755-079.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Dornava
Ob-2617
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Vrhnika, kont. oseba Treven Andrej, dipl. inž. gr., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova kleti v stavbi Občine Vrhnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 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 11. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Vrhnika, prevzemnik Oddelek za prostor in komunalne zadeve, Tržaška
c. 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-121.
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. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, odpiranje vodi Treven Andrej, dipl. inž. gr.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
755-158.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, kont. oseba Viktor Razdrh, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
50110-630-810204.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Primis Vrhnika, d.d., kont. oseba Gutnik
Liljana, Tržaška c. 23, Vrhnika, tel.
755-616, 755-708, faks 756-004.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Vrhnika
Št. 45/98
Ob-2618
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice,
objavlja na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo modernizacije lokalnih cest,
javnih poti in avtobusnih postaj v
Občini Vodice v letu 1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Vodice, kontaktna oseba Aleksandra Velkovrh gr. inž., Kopitarjev trg 1,
Vodice,
tel.
061/823-665,
faks
061/823-624.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalnih cest, javnih poti in avtobusnih postaj
na območju Občine Vodice v letu 1998.
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3. Orientacijska
vrednost
naročila
34,000.000 SIT.
4. Dobavni rok:
– rok začetka: 1. 7. 1998,
– rok dokončanja del: 30. 11. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– ponudbena cena s prometnim davkom,
– način plačila in fiksnost cen,
– kvaliteta opremljenosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancijski rok izvedbenih del,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne glede na razloge,
– izbiro dveh ali več izvajalcev zaradi
ažurnosti izvajanja posameznih del.
V teh primerih ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 8. 6. 1998, do
12. ure, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
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
(modernizacija lokalnih cest, javnih poti in
avtobusnih postaj).
8. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 8. 6. 1998 ob
12.30 na naslovu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, v sejni sobi.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 10 dneh.
10. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, vsak delovni dan od
8. do 12. ure, tel. 061/823-665.
11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 10. točko.
Občina Vodice
Ob-2635
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
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10,
Slovenska
Bistrica,
tel.
062/811-241, faks 062/811-141.
2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija objekta za potrebe glasbene šole v Ozki
ulici 1, Slovenska Bistrica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja storitev:
pričetek je predviden najkasneje 15. 7.
1998, zaključek pa 15. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: so navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
11. ure na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta naročila “rekonstrukcija objekta za GŠ”, naslovom Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
22. 6. 1998 ob 13. uri , na naslovu Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpiranje bo
vodil Milan Ozimič.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do vključno 30. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gea biro, Titova 34, Slovenska Bistrica, kontaktni osebi Ljubica
Ostaševski, dipl. inž. arh. in Zmago Plajh,
tel. 062/812-035, vsak dan od 7.30. do
12. ure do 15. 6. 1998.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT na ŽR Občine Slovenska
Bistrica, št. 51810-630-25589, sklic na
štev. 598, oziroma pri blagajni Občine Slovenska Bistrica.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, kontaktna oseba Iva Soršak, tel.
062/811-241.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predviden datum objave dodelitve naročila je 3. 7. 1998.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 27/98
Ob-2637A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Marolt,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št.: 327/III, tel. 061/13-38-410.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega (računalniškega in potrošnega) materiala.
Pisarniški material je v razpisni dokumentaciji grupiran po posameznih sklopih. Ponudniki lahko posredujejo ponudbo za dobavo pisarniškega materiala po posameznih
sklopih, razvidnih iz razpisne dokumentacije ali pa za celotno ponudbo. Naročnik si
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pridržuje pravico, da lahko izbere najugodnejšega ponudnika po posameznih sklopih
ali za ponudbo kot celoto.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT (za vse skupine). Predvideni čas objave
razpisa: 22. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: julij 1998,
– konec: junij 1999 z možnostjo podaljšanja za dobo treh mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri izbiri: cena, rok dobave, rok plačila, reference, stalna zaloga materiala, odzivni čas za
reklamacije, preference, finančno stanje in
dodatne ugodnosti ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
9. ure na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, prevzemnik: Nataša
Najman, soba 327/III, tajništvo; telefon:
061/13-21-064.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev
javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
se bodo štele za neveljavne.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izbiro dobavitelja pisarniškega (računalniškega in potrošnega) materiala - Ne odpiraj“ in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbi mora biti priložena disketa z izpolnjeno tabelo z vsemi zahtevanimi podatki. Disketa je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.
Naročnik: Republika Slovenija, Upravna
enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
Javno odpiranje ponudb bo vodila predsednica strokovne komisije odvetnica Vlasta Čulap, Vurnikova 2, Ljubljana, v mali
sejni sobi, Trg MDB 7, Ljubljana.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, kontaktna oseba: Nataša
Najman, soba št.: 327/III, tajništvo, Ljubljana, telefon: 061/13-21-064.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za dvig od dneva objave v Uradnem listu RS
do 16. 6. 1998, vsak delovni dan v času od
11. do 14. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50100-639-820015, sklic na številko:
00-262800.

10. Ostali podatki
Zainteresirani lahko dodatne informacije
dobijo na naslovu in v času, določenem v
9. točki.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Št. 27/98
Ob-2637B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Marolt,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št.: 329/III., tel. 061/13-38-410.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev tiskanja.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 11,000.000 SIT.
Predvideni čas objave razpisa: 22. 5.
1998.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: julij 1998,
– konec: junij 1999 z možnostjo podaljšanja za dobo treh mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: cena, rok dobave, rok
plačila, reference in zaloga papirja potrebnega za tisk obrazcev v razpisu in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
9. ure na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, prevzemnik: Nataša Najman,
soba 327/III, tajništvo; tel. 061/13-21-064.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev
javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
se bodo štele za neveljavne.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izbiro izvajalca storitev tiskanja obrazcev - Ne odpiraj“
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbi mora biti priložena disketa z izpolnjeno tabelo z vsemi zahtevanimi podatki. Disketa je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 14. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.
Naročnik: Republika Slovenija, Upravna
enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
Javno odpiranje ponudb bo vodila predsednica strokovne komisije odvetnica Vlasta Čulap, Vurnikova 2, Ljubljana, v mali
sejni sobi, Trg MDB 7, Ljubljana.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, kontaktna oseba: Nataša Najman,
soba št.: 327/III, tajništvo, Ljubljana, telefon: 061/13-21-064.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za dvig od dneva objave v Uradnem listu RS
do 16. 6. 1998, vsak delovni dan v času od
11. do 14. ure. Razpisna dokumentacija ne
vsebuje vzorcev obrazcev. Te si zainteresirani ponudniki lahko ogledajo v Upravni enoti Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
soba 327/III - tajništvo, pri Nataši Najman.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50100-639-820015, sklic na številko:
00-262800.
10. Ostali podatki
Zainteresirani lahko dodatne informacije
dobijo na naslovu in v času, določenem v
9. točki.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Št. 27/98
Ob-2637C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdenka Marolt,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št.: 329/III., telefon: 061/13-38-410.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev fotokopiranja za izpostave Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik, Sektor
za upravne notranje zadeve in Krajevni urad
Medvode.
Izvajalce za storitve fotokopiranja bo Upravna enota Ljubljana izbrala ločeno za vsako
posamezno izpostavo, Sektor za upravne in
notranje zadeve ter Krajevni urad Medvode.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT.
Predvideni čas objave razpisa: 22. 5.
1998.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: julij 1998,
– konec: junij 1999 z možnostjo podaljšanja za dobo treh mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri izbiri: cena, lokacija, rok izdelave, rok plačila in vezava dokumentov
ter druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Predložitev ponudb

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
9. ure na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, prevzemnik: Nataša
Najman, soba 327/III, tajništvo; telefon:
061/13-21-064.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev
javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
se bodo štele za neveljavne.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izbiro izvajalca storitev fotokopiranja - Ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Ponudbi mora biti priložena disketa z izpolnjeno tabelo z vsemi zahtevanimi podatki. Disketa je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.
Naročnik: Republika Slovenija, Upravna
enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
Javno odpiranje ponudb bo vodila predsednica strokovne komisije odvetnica Vlasta Čulap, Vurnikova 2, Ljubljana, v mali
sejni sobi, Trg MDB 7, Ljubljana.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, kontaktna oseba: Nataša
Najman, soba št.: 327/III, tajništvo, Ljubljana, telefon: 061/13-21-064.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za dvig od dneva objave v Uradnem listu RS
do 16. 6. 1998, vsak delovni dan v času od
11. do 14. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 5.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50100-639-820015, sklic na številko:
00-262800
10. Ostali podatki
Zainteresirani lahko dodatne informacije
dobijo na naslovu in v času, določenem v
9. točki.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 11. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Upravna enota Ljubljana
Ob-2638
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, kont. oseba Nada Mihajlovič,
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Kidričeva 38a, Kranj, tel. 064/28-28-40,
faks 064/28-28-51.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prenova bolnišničnih sob in sanitarij v intenzivni negi.
3. Orientacijska vrednost naročila: 14
mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek avgusta
1998 in/ali zaključek septembra 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.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, prevzemnik Angelca Bizovičar, Kidričeva 38a, 4000 Kranj,
tel. 064/28-28-41 faks 064/28-28-51.
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 3. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, odpiranje
vodi Nada Mihajlovič, Kidričeva 38a, Kranj,
tel. 064/28-28-40, faks 064/28-28-51,
sejna soba.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, kont. oseba Angelca Bizovičar, Kidričeva 38a, Kranj, tel.
064/28-28-41, faks 064/28-28-51.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun številka:
51500-603-30372.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-2639
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Divjak, Zemljemerska 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-48-34,
soba št. P 10, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava DTK 25 – A. območje,
2.2. izdelava DTK 25 – B. območje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.1. 22,500.000 SIT,
2.2. 10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
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be: zaključek za 2.1.: 19. oktober 1998,
2.2.: 3. november.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v skladu z uredbo o višini zaščite domačih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 47/97).
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnica Vesna Divjak, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-48-34, soba št. P 10, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 30. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Martin Smodiš,
Zemljemerska
12,
Ljubljana,
tel.
178-48-10, faks 178-49-09, soba št. P 22
(sejna
soba),
e-mail:
pisarna
gu@gu.sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P 10.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 ob 12. uri.
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: 31. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-2640A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Slavko Mesojedec, inž. gradb., JP
Komunala, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozne storitve s
posebnimi vozili:
a) odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki – mestne relacije,
b) odvoz gospodinjskih odpadkov s smetarniki – zunanje relacije,
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c) kesonski odvoz odpadkov s samonakladalci,
d) odvoz izcednih vod s samonakladalci,
e) prevoz pitne vode z avtocisterno,
f) odvoz nepravilno parkiranih vozil s specialnim vozilom – pajek.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 36 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%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
prevzemnik JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-594, faks 068/323-816.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za prevoze s
posebnimi vozili – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž. gradb., Rozmanova 2, Novo
mesto,
tel.
068/321-524,
faks
068/322-248, sejna soba.
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: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Martina Vidrih, Podbevškova
12,
Novo
mesto,
tel.
068/323-594, faks 068/323-816.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 10.000 SIT, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Prevozne storitve
s posebnimi vozili“.
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 22. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Ob-2640B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. oseba Bogoslav Nunič, JP Komunala, d.o.o.,
Muzejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: meteorna kanalizacija Bučna vas in fekalna kanalizacija
Bučna vas – II. faza.
Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Bučna vas II. faza, ki zajema gradbena in
montažna dela. Meteorni kanal je projektiran iz armirano betonskih cevi DN 900 mm
in dolžine 830 m. Fekalni kanal je projektiran iz PVC cevi 300 mm v dolžini 663 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 3. 8. 1998
in zaključek 2. 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%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Meteorna kanalizacija
Bučna vas in fekalna kanalizacija Bučna vas
– II. faza” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž. gradb., Rozmanova 2, Novo
mesto,
tel.
068/321-524,
faks
068/324-115, sejna soba.
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: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Meteorna kanalizacija Bučna vas in fekalna kanalizacija Bučna vas – II. faza“.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 3. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Ob-2640C
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:
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. oseba Bogoslav Nunič, JP Komunala, d.o.o.,
Muzejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: kanalizacija Straža
– kanal SD na odseku od J 232/SD do
J 260/S 1 v Straži.
Izgradnja kanalizacije Straža – kanal SD
od jaška J 232/SD do jaška T 260/S1 –
kanal je projektiran iz TESAL cevi DN 600
mm in dolžine 141,5 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 23. 7.
1998 in zaključek 21. 9. 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 5. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Kanalizacija Straža –
kanal SD na odseku od J 232/SD do
J 260/S1 v Straži” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl. inž. gradb., Rozmanova 2, Novo
mesto,
tel.
068/321-524,
faks
068/324-201, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 20.000 SIT, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu materialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Kanalizacija Straža – kanal SD na odseku od J 232/SD do
J 260/S 1 v Straži“.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 23. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-2641
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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. 1333-266, Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 1785-211, faks 1785-668,
e-mail: marko.persin@guest.arnes.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške
prezentacijske opreme za potrebe šolstva PR/98.
Izbrani bodo dobavitelji računalniške prezentacijske opreme. Ministrstvo si pridržuje
pravico, da izbere več ponudnikov računalniške prezentacijske opreme.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
68,000.000 SIT (od tega MŠŠ 40 mio SIT).
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 22. 5. 1998 in zaključek 30. 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 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 PR/98 – razpisni obrazec 6),
– rezultati testiranja računalniške prezentacijske 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 opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (PR/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 PR/98 – Razpisni obrazec 7 –
merila za izbor.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do četrtka, 23. 6. 1998
do 9.45, na naslov: Zavod RS za šolstvo,
prevzemnik Marjan Malovrh, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, tel. 061/1333-266, 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.
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7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
23. 6. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, odpiranje vodi
Marko Peršin, Poljanska 28, Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana, tel. 061/1333-266, faks
061/310-267, soba št. 215, e-mail: marko.persin@guest.arnes.si
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.
061/1333-266,
faks
061/310-267, soba št. 4, e-mail: marko.persin@guest.arnes.si
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.500 SIT do ponedeljka, 15. 6. 1998
do 14. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: Zavod RS za šolstvo, žiro
račun št. 50100-603-401756, sklic na št.
00 2070.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na informativnem dnevu v četrtek, 28. 5. 1998 ob
10. uri, na spodaj navedenem naslovu ali
na elektronski pošti: Zavod RS za šolstvo,
kont. oseba Marko Peršin, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 061/1333-266, 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 vključno 31. 8.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 6. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 102/98
Ob-2642
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
KKPC Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
Portorož
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del
izdelave PGD, PZI (projektov za
gradbeno dovoljenje in projektov za
izvedbo del) za investicijo Nadkritja
letnega dela Avditorija Portorož
1. Naročnik: KKPC Avditorij Portorož,
Senčna pot 10, Portorož.
2. Predmet naročila: projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo del za nadkritje letnega dela Avditorija Portorož; G+O+I dela samega nadkritja,
ki mora biti izvedeno pomično (možnost odpiranja), vsebovati vse instalacijske načrte
in dela za lučni park in ureditev zvoka ter
zagotoviti odrsko tehniko in oder, ki bo služil za večnamenskost prostora (koncerti,
odrska – dramska dela in opere, sejemske
površine, kongresna dejavnosti).
3. Orientacijska vrednost naročila: 3%
predvidene vrednosti investicije, ki znaša
220,000.000 SIT.
4. Rok za izdelavo projektov: do 60 dni od
sklenjene pogodbe za oddajo razpisanih del.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe (ne po vrstnem redu):
– predlagana optimalna tehnična rešitev;
– vrednost ponudbe;
– rok izvedbe projektov;
– plačilo po situacijah ali ob dokončanju
naročenega dela;
– nudenje 10% depozita vrednosti projektov kot garancijo za kakovostne projekte
– depozit za 6 mesecev po predanih kompetnih projektih naročniku;
– preprostost vzdrževanja predvidene rešitve (simulacija stroškov za naslednjih 10 let
vzdrževanja objektov razpisane investicije);
– zaželjena maketa predlagane rešitve;
– končna vrednost investicije po predlagani rešitvi;
– reference ponudnikov;
– strokovna usposobljenost in reference
kadrov ponudnika.
6. Rok za predajo ponudbe: 25. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
sedež naročnika: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6322 Portorož, s pripisom: “Ne
odpiraj – razpis“.
7. Javno odpiranje ponudb: istega dne
(kot v 6. točki tega razpisa) bo javno odpiranje v Rdeči dvorani Avditorija – I. nadstropje, ob 13. uri.
8. Rok o izbiri ponudnika: ponudniki bodo obveščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju ponudb o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko v roku 10 dni po objavi
tega razpisa prevzamejo v tajništvu naročnika razpisno dokumentacijo (ob delovnikih
med 8. in 14. uro) – brezplačno.
Vse informacije dobite pri Borutu Valenčiču na naslovu naročnika ali pa na tel.
066/747-090 ali 066/747-230, faks
066/747-092.
KKPC Avditorij Portorož, Portorož
Ob-2643
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Pokrajinski arhiv
Koper objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
adaptacije vzhodnega trakta
Pokrajinskega arhiva Koper
1. Investitor je Pokrajinski arhiv Koper,
Goriška 6.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za adaptacijska dela objekta
Pokrajinskega arhiva Koper.
Z vročitvijo ponudbe na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje
in izražajo svoj pristanek, da bodo v primeru,
če bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik
za izvajanje določenih del, sklenili pogodbo.
3. Okvirna cena prenovitvenih del je
20,000.000 SIT.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Pokrajinskem arhivu Koper,
Goriška 6, tel. 271-824, 272-441, pri Križman Marjanu, od dneva objave razpisa dalje, med 8. in 14. uro, za 15.000 SIT, z
dokazilom o plačilu navedenega zneska na
žiro račun 51400-603-30484.
5. Ponudbe morajo prispeti do 8. 6.
1998, na naslov: Pokrajinski arhiv Koper,
Goriška 6, Koper.
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Odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998 ob
12. uri, v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper, Goriška 6.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
adaptacijo vzhodnega trakta Pokrajinskega
arhiva Koper“.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Opcije ponudb ne morejo biti krajše
od 30 dni od dneva začetka odpiranja ponudb. Valute in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v desetih dnevih po odpiranju ponudb.
Pokrajinski arhiv Koper
Št. 610/5-98/7
Ob-2644
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Vojnik, kont. oseba Preložnik
Tone, Keršova ul. 1, Vojnik, tel.
063/772-125, faks 063/772-073.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova in asfaltiranje ceste v Klanc in asfaltiranje cest v
Lipo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: od 30. 6. 1998 do 30. 10.
1998.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova
1, 3212 Vojnik, v tajništvu občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Rekonstrukcija lokalnih cest 98” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vojnik, kont. oseba
Preložnik Tone, Keršova 1, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od objave razpisa v Uradnem listu RS, do
4. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na žiro račun
Občine Vojnik, št. 50700-630-10126, sklic
583, s pripisom: razpisna dokumentacija za
izbiro izvajalca rekonstrukcije lokalnih cest
v Občini Vojnik.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo zainteresirani
ponudniki dobili na naslovu: Občina Vojnik,
kont. oseba Preložnik Tone, Keršova 1, Vojnik, tel. 063/772-125, faks 063/772-073.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Občina Vojnik
Ob-2645A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780 soba št. 8.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
za naselji Strmca in Lohača.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek julija
1998 in/ali zaključek decembra 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 22. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Postojna, prevzemnik Urad
župana, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
067/280-750, faks 067/280-780.
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 24. 6. 1998
ob 12. uri na naslovu: Občina Postojna, odpiranje vodi strokovna komisija, Trg padlih
borcev 5, Postojna, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780, soba št. 8.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: potrjen virmanski nalog na
račun številka: 52200-630-61215 Občina
Postojna.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780 soba št. 8.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
v naselju Šmihel pod Nanosom.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek julija
1998 in/ali zaključek oktobra 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 22. 6. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Postojna, prevzemnik Urad
župana, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
067/280-750, faks 067/280-780.
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 24. 6. 1998
ob 10. uri na naslovu: Občina Postojna, odpiranje vodi strokovna komisija, Trg padlih
borcev 5, Postojna, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Postojna, kont. oseba Ivan Fon,
Ljubljanska 4, Postojna, tel. 067/280-784,
faks 067/280-780, soba št. 8.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: potrjen virmanski nalog na
račun številka: 52200-630-61215 Občina
Postojna.
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: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Občina Postojna

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, dipl. inž. Cigaletova 15, Ljubljana, tel. 061/130-48-15, 061/304-246,
faks 061/134-45-15, soba št. 302, e-mail
martin.lesar@telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: blago,
storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža
modemske opreme za Elastično omrežje – razširitev 3/2.
3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni po podpisu
pogodbe, začetek septembra 1998 in/ali
zaključek eno leto od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb: 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 22. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik Tajništvo Sektroja za investicije,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, soba št. 300.
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 23. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo sektorja za investicije,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, soba št. 300.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Martin Lesar, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/133-48-15, 061/304-246, faks
061/133-45-15, soba št. 302.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 9. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-2646
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. S1-0012/98
Ob-2647
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Ob-2645B
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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, soba št. 4.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je sanacija plazu Zavine.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
24,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih, začetek 1. 7.
1998 in zaključek 1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudb: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
9. ure na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., prevzemnik Marinšek Jasna, Grajska
2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. I.
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 22. 6. 1998
ob 10. uri na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 061/64-582, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-582, soba št. 1.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 6. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica na račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št. 10.1.56.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, soba št. 4, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: vključno15. 7.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 7. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-2648
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, dipl. inž. gr.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija poslovne
stavbe, Elektro Primorska, PE Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 1998 in zaključek september 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 17. 6. 1998 do 12. ure.
7. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
adaptacijo poslovne stavbe, Elektro Primorska,
PE Sežana” 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 18. 6. 1998
ob 9. uri v sejni dvorani Elektro Primorske,
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 v roku 7 dni od sprejema
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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 dokumnetacija je na razpolago
do 16. 6. 1998 za plačilo 15.000 SIT po
enodnevni predhodni najavi po pošti ali po
faksu 065/23-212.
Način plačila razpisne dokumentacije:
15.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566.
11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo v pisni obliki na naslovu kot pod
1. točko.
12. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 7. 1998.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 166/98
Ob-2649
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naziv in sedež naročnika: Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, kont. oseba Andrej Logar, tel.
061/215-834, faks 061/215-459.
2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.
Navedba vsebine: izgradnja strukturiranih lokalnih računalniških omrežij za
potrebe Republiškega zavoda za zaposlovanje.
Podrobnejši opis vsebine je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: naročila izvedb zaključenih celot do konca leta 1998.
5. Zainteresirani ponudniki si lahko ogledajo in dvignejo razpisno dokumnetacijo
za ta javni razpis do petka, 5. junija 1998,
med 10. in 12. uro, na naslovu Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v vložišču – soba št. 4 v kletnih prostorih. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo ponudnika v
dveh izvodih in dokazilo o vplačilu 5.000
SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “razpisna dokumentacija – mreže RZZ 06-98”. En izvod
pooblastila bo potrjen vrnjen ponudniku.
6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli originalno razpisno dokumentacijo h temu javnemu razpisu.
7. Ponudba mora vsebovati poleg elementov, ki so navedeni v zakonu o javnih
naročilih še elemente, ki so dodatno navedeni v razpisni dokumentaciji h temu javnemu razpisu.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Zainteresirani ponudniki so vabljeni na
ogled lokacij, in sicer:
– v torek, 9. 6. 1998 ob 9. uri ogled
lokacije RZZ-SI, Tržaška 2 (5. nadstropje),
Ljubljana,
– v torek, 9. 6. 1998 ob 12. uri, ogled
lokacije RZZ-CIPS, Smoletova 12, Ljubljana,
– v četrtek, 11. 6. 1998 ob 9. uri, ogled
lokacije RZZ, UD Ptuj, Osojnikova 1, Ptuj,
– v četrtek, 11. 6. 1998 ob 14. uri, ogled lokacije RZZ, OE Murska Sobota, Ul.
arhitekta Novaka 3, Murska Sobota.
Ob ogledu lokacij bomo zabeležili tudi
vprašanja ponudnikov, povezana s tem javnim razpisom. Pisne odgovore na zastavljena vprašanja bomo ponudnikom poslali po
faksu, najkasneje do 16. 6. 1998.
10. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 22. junija 1998, do 10. ure na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, vložišče soba št. 4, v kletnih
prostorih. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
11. Javno odpiranje ponudb, na katerega so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim pooblastilom, bo v ponedeljek, 22. junija 1998, ob 10. uri v sejni sobi Republiškega zavoda za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v zakonitem roku.
Republiški zavod za zaposlovanje
Št. 78/1-98
Ob-2650
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija, objavlja
javni razpis
brez omejitev za dobavo in transport
cementa in kamene moke za
injektiranje v Rudniku Idrija
1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.
2. Predmet razpisa:
– dobava in transport cementa,
– dobava in transport kamene moke.
3. Obseg in ovkirna cena
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., rabi za injektiranje zmes cementa in
kamene moke. Planiramo, da bomo za potrebe injektiranja v obdobju 1998 do 2006
potrebovali 28.000 m3 kamene moke in
24.200 ton cementa.
Planiramo enakomerno letno porabo za
celotno obdobje. S tem razpisom razpisujemo količine za leto 1998 in 1999, in sicer
6.000 m3 kamene moke in 5.000 t cementa. V kameni moki zrnca ne smejo biti večja
od 1 mm. Material je potrebno dovažati v
silose pri novi injektirni postaji v bivšem lesnem skladišču Barbare v Idriji.
Okvirna cena:
– dobava in transport cementa 12.800
SIT/t,
– dobava in transport kamene moke
1.600 SIT/m3.
4. Pogoji za udeležbo
Na razpis se lahko javijo pravne in fizične
osebe, ki imajo ustrezno registracijo. Posamezen ponudnik lahko ponudi celotno razpisano količino ali le del. Kolikor ne ponudi
celotne razpisane količine, mora navesti
predvideno letno dinamiko. Lahko pa ponudnik ponudi le material ali le transport.
Ponudnik mora opredeliti tudi način revalorizacije ponujene cene. Prav tako mora ponudnik predložiti jamstvo za izpolnitev posla.
5. Merila za izbor
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost materiala (pri kameni moki
tudi vsebnost kremena),
– cena,
– kompletnost ponudbe,
– ustreznost revalorizacije cene,
– bonitete,
– jamstvo.
Investitor si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo z večim številom
ponudnikov,
– da določi drugačno dinamiko dobave
materiala,
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba bo popolna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– atest materiala (za kameno moko),
– ponudbeno ceno, ločeno za material
in za transport,
– revalorizacijo cen,
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– opcijo ponudbe,
– predlog pogodbe,
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti,
– jamstvo za izvedbo posla.
7. Končne določbe
Ponudbe morajo biti dostavljene v 30
dneh po objavi v Uradnem listu RS, do
10. ure, na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Arkovi 43, trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 11. uri.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pismene ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba”.
Dopolnilne podatke lahko ponudniki dobijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Idrija, tel. 065/73-811, Bojan
Režun, dipl. inž., geol. in Ivan Jurjavčič,
dipl. inž., rud.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.
Št. 198/98
Ob-2735A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Gortanova 22, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nabava in
montaža aparata za ultrazvočno diagnostiko za potrebe izobraževalnega, raziskovalnega in svetovalnega dela.
3. Orientacijska cena: 8,000.000 SIT
(vključno z davkom in ostalimi stroški nabave in montaže).
Naročnik bo zagotovil končno plačilo v
30 dneh od podpisa prevzemnega zapisnika. Avans ni predviden.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 8. 1998, dokončanje postopka z
montažo opreme 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so določena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do petka 12. 6.
1998 do 11. ure na naslov: Fakulteta za
šport, Gortanova 22, Ljubljana, v zapečateni kuverti z jasno označenim napisom “Ne
odpiraj – Ponudba” in številko objave razpisa v Uradnem listu RS ter z navedenim predmetom naročila: “Javni razpis za nabavo in
montažo aparata za ultrazvočno diagnostiko”. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedena firma in sedež pošiljatelja. Ponudbe
se lahko pošljejo priporočeno po pošti ali
se dostavijo osebno. Osebno se ponudba
odda v dekanatu fakultete na istem naslovu
– prevzemnica Simona Peklar.
7. Naslov, pošta, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
petek, 12. 6. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
Odpiranje ponudb vodi igor Smolić,
dipl. jur.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 27. 6. 1998.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Fakulteta za šport, Gortanova
22, Ljubljana, dekanat, kont. oseba Simona
Peklar, tel. in faks 061/448-148.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 5. 1998, vsak delovnik med 8. in
12. uro za 10.000 SIT. Način plačila z virmanskim nalogom na ŽR Fakultete za šport
št. 50103-603-45543, sklic 640001, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
10. Ostali podatki:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom, samo pismene, bo ponudnikom posredoval dr.
Jože Vidmar, naslov naveden pod 6. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Št. 198/98
Ob-2735B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Gortanova 22, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža tenziometrijske opreme za potrebe izobraževalnega, raziskovalnega
in svetovalnega dela.
3. Orientacijska cena: 5,200.000 SIT
(vključno z davkom in ostalimi stroški nabave in montaže).
Naročnik bo zagotovil končno plačilo v
30 dneh od podpisa prevzemnega zapisnika. Avans ni predviden.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 8. 1998, dokončanje postopka z
montažo opreme 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so določena v razpisni dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do petka 12. 6.
1998 do 13. ure na naslov: Fakulteta za
šport, Gortanova 22, Ljubljana, v zapečateni kuverti z jasno označenim napisom “Ne
odpiraj – Ponudba” in številko objave razpisa v Uradnem listu RS ter z navedenim predmetom naročila: “Javni razpis za nabavo in
montažo tenziometrijske opreme. Na hrbtni
strani kuverte mora biti navedena firma in
sedež pošiljatelja. Ponudbe se lahko pošljejo priporočeno po pošti ali se dostavijo
osebno. Osebno se ponudba odda v dekanatu fakultete na istem naslovu – prevzemnica Simona Peklar.
7. Naslov, pošta, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
petek, 12. 6. 1998 ob 13. uri v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
Odpiranje ponudb vodi Igor Smolić,
dipl. jur.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 27. 6. 1998.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Fakulteta za šport, Gorta-
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nova 22, Ljubljana, dekanat, kont. oseba
Simona Peklar, tel. in faks 061/448-148.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 5. 1998, vsak delovnik med 8. in
12. uro za 10.000 SIT. Način plačila z virmanskim nalogom na ŽR Fakultete za šport
št. 50103-603-45543, sklic 640001, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
10. Ostali podatki:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom, samo pismene, bo ponudnikom posredoval dr.
Vojko Strojnik. Naslov naveden pod 6. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
Ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Ob-2736A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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:
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., kont.
oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
– rekonstrukcija vodovoda v Zadlazu,
– izgradnja vodohrana Stopec,
– izgradnja vodovoda v Bači pri Modreju
– izgradnja vodovoda od Bače pri Modreju do Idrije pri Bači.
3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih in 15 dnevih,
začetek 15. avgusta 1998 in zaključek
30. oktobra 1998.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. junija 1998
do 11. ure, na naslov: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., prevzemnik Rosana
Rutar, Poljubinj 89h, Tolmin.
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.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. junija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi
Olga Štrukelj.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. julija 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. maja 1998 za 20.000 SIT.
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin,
tel.
065/81-290,
faks
065/81-025.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije v Volčah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. septembra 1998 in zaključek
30. oktobra 1998.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. junija 1998
do 11. ure, na naslov: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., prevzemnik Rosana
Rutar, Poljubinj 89h, Tolmin.
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.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. junija
1998 ob 12.30 na naslovu: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi
Olga Štrukelj.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. julija 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. maja 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali na blagajni
na račun številka: 52030-601-11763.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. septembra
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. julij 1998.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.

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: izdelava idejnega
projekta ter projekta PGD, PZI za rekonstrukcijo R-353 Vučja vas–Radenci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del
Rok izdelave za idejni projekt je 60 dni,
za projekt PGD, PZI pa 120 dni po podpisu
pogodbe.
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 23. 6. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: izdelavo idejnega projekta ter projekta
PGD, PZI za rekonstrukcijo R-353 Vučja
vas–Radenci”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 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.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 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 23. 6. 1998 za 6.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tatjana Zalokar, dipl. inž.,
Tržaška
19a,
Ljubljana,
tel.
061/17-88-366, faks 061/17-88-353, soba št. 226.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.

Št. 110-1/98
Ob-2737A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-2737B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Način plačila: z virmanom ali na blagajni
na račun številka: 52030-601-11763.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. avgusta
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. julij 1998.
Ob-2736B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: AC Hoče–Arja vas;
odstranitev cestninskih postaj Fram,
Slovenska Bistrica, Dramlje, Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del
Rok za izvedbo del od postavitve zapore
do zaključka vseh del in ponovne vzpostavitve prevoznosti je za CP Fram, CP Slovenska Bistrica in CP Dramlje – največ 7 koledarskih dni; za CP Celje pa največ 14 koledarskih dni.
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 23. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: AC Hoče–Arja vas; odstranitev cestninskih postaj Fram, Slovenska Bistrica, Dramlje, Celje”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 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.
061/178-80-74, soba št. 320/III.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 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 23. 6. 1998 za 9.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Bogdana Vrezner, dipl.
inž., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Ob-2737C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dokončna odmera
avtoceste z regulacijami in deviacijami
in izdelava parcelacijskih načrtov za avtocestni odsek Dane–Fernetiči.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del:
Ponudnik mora dokončati z izvajanjem
razpisnih del najkasneje v 150 dneh po podpisu pogodbe, oziroma 150 dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 6. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Dokončno odmero avtoceste z regulacijami in deviacijami in izdelava parcelacijskih
načrtov za avtocestni odsek Dane–Fernetiči”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 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 16. 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 24. 6. 1998 za 4.600 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 Damijana Borštnar, inž.,
Einspielerjeva
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: 23. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.,

Ob-2738
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95,
faks 061/178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: popravilo in gramoziranje makadamskih vozišč na območju CK Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
17,884.131 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Gramoziranje vozišč na območju CP
Kranj.” - R.Č. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel.
061/178-80-74,
faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Roman Černivec,
grad. teh. Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-16, faks 061/178-83-26, soba št. 311.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ob-2739
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št.

39/ 22. 5. 1998 / Stran 3893

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba mag. Vinko
Vodopivec, dipl. inž. Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-01, faks 061/178-83-26,
soba št. 312.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje meritev tornih sposobnosti voznih površin na M in R
cestah v Republiki Sloveniji z mersko napravo SCRIMTEX za obdobje 4 let.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek
30. 11. 1998.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje meritev tornih sposobnosti”. V.P. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-83-26, soba št. 220/II.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 7. 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 3.500 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
RS za ceste, kont. oseba mag. Vinko Vodopivec, dipl inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-01, faks 061/178-83-26, soba št. 312.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 8. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
Št. S1-0013/98
Ob-2740
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Stran
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, soba št. 4.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je sanacija površine nad opuščeno jamo Podstrana II. faza – B – gradbena dela.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
75,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudb:
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do 9. ure,
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
prevzemnica Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, 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.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 12.30, na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-582, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-582, soba št. 1.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 6. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631 sklic na
št. 10.1.39B.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi,
tel.
0601/64-100,
faks
0601/64-582, soba št. 4.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ponudba mora veljati do: 1. 9. 1998,
vključno 1. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 7. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Ob-2741
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Železnik Vojka, Cesta
3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/44-102, faks
0601/44-000, soba št. 23.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
A) obnova fasade na objektu Log 30
ter zamenjava kletnih oken in pleskanje
mizarskih izdelkov,
B) ureditev okolice objekta Log 30.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT:
A) 6,9 mio SIT,
B) 6,1 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in zaključek 15. 9. 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 12. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, prevzemnica
Vojka Železnik, Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik,
tel.
0601/44-102,
faks
0601/44-000, soba št. 23.
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. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., odpiranje vodi Nives
Venko, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/44-102.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., kont. oseba Vojka Železnik,
Cesta
3. julija
7,
Hrastnik,
tel.
0601/44-102, soba št. 23.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: na blagajni podjetja – gotovinsko
ali
na
račun
številka:
52710-601-10927.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 6. 1998.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Ob-2742
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Nova Gorica, kont. oseba Štefan Krapše, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 27/III.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok za šolsko leto 1998/99 v
Mestni občini Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
34,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999 po
šolskem koledarju.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, prevzemnik oddelek za družbene dejavnosti – tajništvo, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 27/III.
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. 6. 1998
ob 12.10, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Silva Tišma, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/28-011, faks 065/21-233, steklena
dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Krapše Štefan, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. 27/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 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: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2743
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Rogatec, Ceste 11, Rogatec,
tel. 063/827.127, faks 063/827-363.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za nadaljevanje
sanacijskih del na gradu Strmol “Rekon-
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strukcija gospodarskega poslopja II. faza” po projektu ZVNKD Celje, maj 1997.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
V letu 1998 se bo program realiziral do
višine razpoložljivih sredstev za ta namen
občinskega proračuna in sofinancerskega
deleža Ministrstva za kulturo.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek del: julij 1998,
– dokončanje del: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do četrtka, 11. 6.
1998, do 12. ure, na naslov: Občina Rogatec, Cesta 11, Rogatec, prevzemnica Rosana Ozvaldič, vodja pisarne urada župana..
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
12. 6. 1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina
Rogatec, Ceste 11, Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Roškar, dipl. inž. str.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 22. 6.
1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Rogatec, Ceste 11, pri tajniku občine Strajn Pavlu, tel. 063/827-127, faks 063/827-363.
Razpisna dokumentacija je na rzapolago
do 5. 6. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na račun številka: 50730-630-10222.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: konca oktobra
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Občina Rogatec
Št. 599/98

Ob-2744

Javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka
in rekonstrukcije obstoječega vrtca v
Turnišču
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, Turnišče.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
prizidka in rekonstrukcija obstoječega
vrtca v Turnišču.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izgradnje: od 25. 6.
1998 do 31. 7. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika;
– ponudbena cena,
– reference ponudnika pri takih oziroma
podobnih delih,
– plačilni pogoji,
– rok garancije izvedenih del,

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
naročniku najpozneje do 12. ure, dvajseti
dan po objavi razpisa.
7. Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, Ponudba za
vrtec Turnišče”.
8. Na kuverti mora biti naslov naročnika,
na hrbtni strani pa naslov pošiljatelja.
9. Javno odpiranje bo na dan poteka razpisnega roka ob 12.30 v prostorih Občine
Turnišče.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 5 dni po odpiranju
ponudb.
11. Zainteresirani naročniki lahko v razpisnem roku, vsak delovni dan, od 7. do
15. ure, dvignejo razpisno dokumentacijo
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o plačilu 10.000 SIT za stroške, ki se nakažejo na žiro račun Občine Turnišče št.
51920-630-76181. Na omenjenem naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled tudi
kompletno projektno dokumentacijo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri podjetju Atrij, d.o.o., Gajska 39, 9233 Odranci,
Kolarič Anton, tel. 069/71-245.
Občina Turnišče
Št. 141/98
Ob-2746
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 8, Ilirska Bistrica, kont. oseba Damjan Potepan, tel. 068/41-198, int.
123, faks 067/81-475.
2. Predmet javnega naročila: reševalno
vozilo.
Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ilirska
Bistirca, tajništvo, Gregorčičeva ulica 8,
6250 Ilirska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo “reševalno vozilo”.
Opozorilo: na poslani ali priloženi kuverti
ne sme biti označen pošiljatelj oziroma njegov naslov!
5. Javno odpiranje ponudb bo 11. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, odpiranje vodi Slavica Potepan.
6.Ponudniki bodo o izidu razpisa oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje do 18. 6. 1998.
7. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni
osebi, navedeni pod 1. točko tega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 5.000 SIT.
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Način plačila: gotovinsko pri blagajni
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ali virmansko na račun številka: 5220-603-30778.
8. Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Ob-2747A
Na podlagi določb zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna oseba Sandra Erniša, tel.
069/48-765, fax 069 38-502.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije za naselje Tešanovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 90
dni od uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena in plačilni pogoji, roki
izvedbe.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v 20 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS do 15. ure v
tajništvu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice. Zapečatene kuverte morajo biti opremljene z napisom “Ponudba- Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta javnega naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS ob
9. uri na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice. Odpiranje
vodi Nada Lutarič, v sejni dvorani občine.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba Sandra Erniša, tel. 069/48-765,
faks.069/38-502.
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 podpisa pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 16. 6. 1998.
Ob-2747B
Na podlagi določb zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske To-
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plice, kontaktna oseba Sandra Erniša, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja čistilne naprave kapacitete 600 PE.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 90
dni od uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena in plačilni pogoji, roki
izvedbe.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v 20 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS do 15. ure
v tajništvu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice. Zapečatene kuverte morajo biti opremljene z napisom “Ponudba- Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta javnega naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS ob
9.30 na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice. Odpiranje
vodi Nada Lutarič, v sejni dvorani občine.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, kontaktna
oseba Sandra Erniša, tel. 069/48-765,
faks. 069/38-502.
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 podpisa pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 16. 6. 1998.
Občina Moravske Toplice

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in zaključek 1. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisnih pogojih
ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do ponedeljka, 15. junija
1998 do 11. ure, na naslov: Občina Šoštanj,
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (tajništvo občine, I. nadstropje, ga. Plamberger).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
večja vzdrževalna dela na odsekih lokalnih
in krajevnih cest“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. junija
1998 ob 11.15, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. Predstavniki ponudnikov naj se pri odpiranju ponudb
izkažejo s pooblastili.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najpozneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Notranji organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj, in sicer od 25. maja
do vključno 8. junija 1998, od 8. do
12. ure. Na istem mestu lahko dobijo tudi
natančnejše informacije v zvezi z razpisom.
Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 5.000 SIT na žiro
račun št. 52800/630/10168, kar ponudniki izkažejo s potrdilom o plačilu.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe morajo biti najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.
Občina Šoštanj

Št. 018/98
Ob-2748A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbeno
sanacijo zidov na Malem gradu v
Kamniku
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
44, Kranj.
2. Razpis obsega naslednje sklope nalog (podroben opis del je sestavni del razpisne dokumentacije):
1. sanacija opornega zidu nad propilejami na severnem pobočju Malega
gradu;
2. dokončanje sanacije severnega
grajskega obzidja pod malograjsko kapelo (stičenje in izdelava krone zidu);
3. sanacija južnega grajskega obzidja;
4. sanacija dela severnega obzidja od kapele do drevoreda;
5. sanacija notranjih zidov na
vzhodnem delu gradu.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
kont. oseba Viki Drev, na sedežu Občine Šoštanj, tel. 063/40-310, faks 063/883-021.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: večja vzdrževalna
dela na lokalnih in krajevnih cestah na
območju Občine Šoštanj, in sicer:
– v KS Bele vode na dolžini 800 m;
2400 m2,
– v KS Ravne na dolžini 1270 m;
3810 m2,
– v KS Topolšica na dolžini 1300 m;
3900 m2.

Št. III-32/4-98
Ob-2749
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju objavlja

3. Splošno: ponudba naj vsebuje ločene postavke za vsakega od navedenih sklopov nalog posebej.
4. Lokacija: Mali grad v Kamniku.
5. Predvideni čas gradnje: od konca junija do konca julija 1998..
6. Pogoji: reference, pridobljene z
opravljanjem del na kulturnozgodovinskih
spomenikih, zlasti obvladanje različnih načinov gradnje kamnitih zidov.
7. Izvajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, v petih dneh po objavi v Uradnem listu RS. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite po tel. 064/221-163.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi v Uradnem listu RS, do
14. ure, na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis za Mali grad v Kamniku“.
9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 6.
1998 ob 10. uri, v prostorih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
treh dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju
Ob-2750A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Branko Doberšek, dipl. inž.,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo svetlobne opreme in rezervnih delov za vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije.
3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 6. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
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 11. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., prevzemnica Bračko
Marija, Strma ulica 8, 2000 Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515, soba
št. 3/II.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 11. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko Bunderla, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks 062/225-515,
soba št. 26/I.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun št.
51800-601-47072 pri APP Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Branko Doberšek, dipl. inž.,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 225-515.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 11. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.

Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun št.
51800-601-47072 pri APP Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Dragomir Čurlič, dipl. ek., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
225-515.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 11. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 26. 6. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Ob-2750B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. septembra 1998 in zaključek 31. avgusta 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: 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 prvi delovni
dan po preteku 15 koledarskih dni po datumu objave v Uradnem listu RS, ob 12. uri,
na naslovu: SNG Maribor, odpiranje vodi
komisija po odredbi upravnika SNG, Slovenska
27,
2000
Maribor,
faks
062/221-207, soba št. 229.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Dragomir Čurlič, dipl. ek., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo preventivnih
zaščitnih sredstev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 6. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.
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 11. 6. 1998 do 11. ure,
na naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., prevzemnica Bračko Marija, Strma ulica
8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 3/II.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 11. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko Bunderla, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks 062/225-515,
soba št. 26/I.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,

Št. 84/98
Ob-2751
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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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 za oddajo ponudb. Ostala dokumnetacija je na vpogled pri kont. 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
Št. 35500-00/98
Ob-2752
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Moravče objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče, tel./faks 061/731-044, kont. oseba
Marjan Bricl.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
in strojno montažna dela.
Navedba vsebine: sanacija vodovodov
Limbarska gora, Javorščica in gradnja
novega vodovoda Hrastnik v Občini Moravče.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša:
– sanacija vodovoda Limbarska gora:
10,000.000 SIT za gradbeno sanacijo vodohranov v Hruškah in Limbarska gora,
– sanacija
vodovoda
Javorščica:
12,000.000 SIT za obnovo črpališča in tlačnega cevovoda v Sp. Javorščici,
– izgradnja vodovoda Globočica Hrastnik: 8,000.000 SIT za vodovodni cevovod.
Rok za začetek del je julij 1998 in končanje oktober 1998.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati več
izvajalcev in oddajati dela fazno glede na
razpoložljiva finančna sredstva.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– garancijski rok izvedenih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– večje reference s področja razpisanih del.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano dejavnost in finančni boniteti,
– spisek podizvajalcev, če so potrebni,
– reference s področja razpisanega dela,
– ponudbeni predračun s kalkulativnimi
elementi,
– vzorec gradbene pogodbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– rok za izvedbo; terminski plan za gradbena in strojno montažna dela,

Stran

3898 / Št. 39/ 22. 5. 1998

– garancijska dela za izvedena dela in
vgrajene materiale,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji, da si je ogledal teren, kjer se bodo
dela izvajala in da je seznanjen z obsegom
del in potrebnimi materiali po popisih.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene ponudniku najkasneje do 12. 6.
1998 do 12. ure na naslov Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba vodovodi Moravče 98, ne odpiraj!” in navedba številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Moravče, Trg svobode 4, Moravče.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 26. 6. 1998.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Moravče, pri kont.
osebi na naslovu Trg svobode 4, Moravče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu 10.000 SIT, način plačila z virmanom na žiro račun Občine Moravče št.
50120-630-810267, s pripisom: “razpisna
dokumentacija za investicije vodovodov 98”.
9. Ostali podatki: za sanacijo vodovoda
na Limbarski gori je naročnik že izbral izvajalca del za dobavo in montažo strojne opreme ter elektro instalacije na podlagi internih
razpisov v lanskem letu, zato mora izbrani
izvajalec po tem razpisu z njima med izvajanjem del sodelovati.
Dodatne informacije bodo ponudniki dobili na naslovu Občina Moravče, pri kont.
osebi na tel. 061/731-044.
10. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave o dodelitvi naročila je 3. 7. 1998.
Občina Moravče
Št. 166/98
Ob-2753A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Nacionalni Inštitut za biologijo, kont. oseba Janko Štok, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 061/123-33-88, faks 061/123-50-38,
soba št. 0.3.14.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za merjenje
tokov v obalnih vodah, sestavljenih:
1. akustičnega tokomera, ki na Doppelerjevem principu meri tokove v različnih plasteh vodnega stolpa z (po možnosti z ultrazvočnim) anemometrom, ki bi bil
inštaliran na signalni boji nad tokomerom.
2. akustičnega tokomera za merjenje
trenutnega vertikalnega profila hitrosti
z (po možnosti z ultrazvočnim) anemometrom oba instalirana na plovilu.
Kraj izpolnitve: NIB, Morska biološka postaja, Fornače 41, Piran.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Nacionalni Inštitut za biologijo, prevzemnik Katarina Golobič, Večna
pot
111,
1000
Ljubljana,
tel.
061/123-33-88, faks 061/123-50-38, soba št. 0.3.12.
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.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Nacionalni Inštitut za
biologijo, odpiranje vodi dr. Vlado Malačič,
Večna
pot
111,
Ljubljana,
tel.
061/123-33-88, faks 061/123-50-38, soba št. 0.3.9.
6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nacionalni Inštitut za biologijo, kont. oseba Janko Štok, Večna pot
111, Ljubljana, tel. 061/123-33-88, faks
061/123-50-38, soba št. 0.3.14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virmanska nakazila ali z
gotovino na blagajni NIB na račun številka:
50100-603-40157.
7. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu NIB, Morska biološka postaja Piran,
kont. osebi dr. Vlado Malačič in Janez Forte, Fornače 41, Piran, tel. 066/73-073,
faks 066/746-367.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 7. 1998.

biologijo, prevzemnik Katarina Golobič, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, tel.
061/123-33-88, faks 061/123-50-38, soba št. 0.3.12.
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.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Nacionalni Inštitut za
biologijo, odpiranje vodi dr. Anton Brancelj,
Večna
pot
111,
Ljubljana,
tel.
061/123-33-88, faks 061/123-50-38, soba št. 0.3.9.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nacionalni Inštitut za biologijo, kont. oseba Janko Štok, Večna pot
111, Ljubljana, tel. 061/123-33-88, faks
061/123-50-38, soba št. 0.3.14.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko nakazilo ali z
gotovino na blagajni NIB na račun številka:
50100-603-40157.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
Nacionalni Inštitut za biologijo, kont. oseba
dr. Anton Brancelj, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 061/123-33-88, faks 061/123-50-38.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. 7. 1998.
Nacionalni Inštitut za biologijo
Ljubljana

Št. 166/98
Ob-2753B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-2754
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Nacionalni Inštitut za biologijo, kont. oseba Janko Štok, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 061/123-33-88, faks 061/123-50-38,
soba št. 0.3.14.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem za analizo slik
(Image Analysis Sistem) sestavljeni iz:
1. mikroskopa s pripadajočo kamero
in povezovalnimi kabli z os. računalnikom,
2. osebnega računalnika,
3. programske opreme za analizo slik.
Kraj izpolnitve: NIB, Večna pot 111,
Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.
4. 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 na naslov: Nacionalni Inštitut za

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Ivan Lisac, Trg OF 6/I, Ljubljana, tel.
061/318-550, faks 061/322-745, soba
št. 10.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 17 kosov vozila za
prevoz blaga in oseb.
3. Orientacijska vrednost naročila:
33,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, začetek 1. 8. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: SŽ – materialno poslovanje, prevzemnik Lili Banovič, Trg OF 6/I,
1506 Ljubljana, tel. 061/322-746, faks
061/322-745, soba št. 6.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 23. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., odpiranje vodi Zlatko Kumše, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 1313-144 int.
4198, faks 133-60-37, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: SŽ – materialno poslovanje, kont. oseba Lili Banovič, Trg OF 6/I,
Ljubljana,
tel.
061/322-746,
faks
061/322-745, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virmansko nakazilo, na račun številka: 50100-601-14744 (domači ponudniki) 50100-620-133-27620-59383/4
(tuji).
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. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 006-4/90-21
Ob-2755
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Ana Blatnik, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-201, faks 068/322-731,
soba št. 32/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova lokalne ceste L 5812 Ajdovec–Brezova reber II.
faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: v 30 delovnih dneh.
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 11. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, prevzemnik Sekretariat za komunalne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, tel. 068/317-232, faks 068/322-731,
soba št. 32/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 11. 6. 1998
ob 12.30. na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Pavle Jenič, dipl. inž.
gr., Seidlova c. 1, Novo mesto, tel. 317-246,
faks 068/322-731, soba št. 67/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba Milojevič Antonija, Seidlova c. 1, Novo mesto, tel. 317-232, faks
068/322-731, soba št. 32/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 6. 1998 vsak delovnik med 11. in
13. uro.
Način plačila: virmansko, z dokaz. o plačilu 5.000 SIT, na račun številka:
52100-630-40115 Mestna občina Novo
mesto s pripisom Cesta Ajdovec–Brezova
reber II. faza.
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: 11. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Mestna občina Novo mesto
Ob-2756
Na podlagi prvega 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: Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica,
kont.
oseba
Janko
Stopar,
tel.
0608/41-500.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25,
1+7. Podvozje IVEKOC – ML 135 E 23
WR 4 × 4 – EVROMOTOR 2, menjalnik VS
– S 6 – 36, odgon M 36/10, ustrezen za
črpalko ROSENBAUER FP 16/8 – HH na
pogon preko avtomobilskega motorja.
Dolžina vozila ne sme presegati 7500
mm, širina največ 2500 mm in višina največ
3100 mm (merjeno pri praznem vozilu), vendar z vgrajeno opremo na strehi.
Dovoljena skupna teža vozila GVC
16/25 sme znašati največ 12000 kg. Najmanjši premer obračalnega kroga sme znašati največ 16 m. Posadka vozila je zmanjšani oddelek 1 + 7.
3. Zahteve za nadgradnjo: vozilo mora
imeti vgrajen rezervoar za vodo iz nerjaveče
pločevine vol 2500 l, vgrajeno gasilsko črpalko Rosenbauer FP 16/8 – HH, eno hitronapadalno napravo, hidravlično vitlo 6,5
tone, napeljavo za vodni top, dvižni steber z
žarometi 4 × 500 W in dinovat napravo.
Osnovna nadgradnja: stabilna jeklena
konstrukcija, konstruirana proti zvijanju in
pritrjena na šasijo s posebnimi nizkonameščenimi jekleno gumiranimi elementi in
proti korozijska zaščita.
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Stranski boksi: zadnje levo in desno zaprti z Al roletami, pod njima pa preklopna
vrata, ki služijo za stopnico. V boksih mora
biti prirejen prostor za: namestitev opreme
po tipizaciji vozila GVC 16/25, za opremo,
potrebno pri reševanju v prometnih nesrečah in namestitev opreme, potrebne pri intervenciji ob izlitju nevarnih snovi. Vozilo bo
namenjeno večjim gasilskim enotam; s svojo posadko, ki jo sestavlja gasilsko taktična
enota, zmanjšan oddelek 1 + 7. Kabina in
nadgradnja so barvani z RAL 3000, v kombinaciji z belimi blatniki in braniki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 31. 1. 1999.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dinamiko realizacije del in dobave, način obračunavanja in dinamiko plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– garancijo,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi: možnost kreditiranja in pogoji kreditiranja.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: kvaliteta, reference, ustrezni atesti, cena. Upoštevana bo kompletna ponudba in plačilni pogoji.
8. Rok za oddajo ponudb: rok za dostavo ponudb je 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS, do 11. ure.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka na naslov:
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
Zapečatena kuverta mora biti jasno označena z napisom: “Ponudba za GVC
16/25 – Ne odpiraj“.
9. Javno odpiranje ponudb bo 18. dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v
upravnih prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, na Kvedrovi cesti 25,
Sevnica.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v petnajstih dneh po javnem odpiranju.
11. Dodatne informacije v okviru tega
razpisa dobijo zainteresirani ponudniki pri
Prostovoljnem gasilskem društvu Sevnica –
kont. oseba je Janko Stopar, poveljnik PGD
Sevnica, tel. 0608/41-500.
Prostovoljno gasilsko društvo
Sevnica
Št. 59/98
Ob-2757
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče, tel./faks 061/731-044, kont. oseba
je Marjan Bricl.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcije cestnih odsekov in asfaltiranje na lokalnih in ostalih javnih cestah.
Navedba vsebine: rekonstrukcija cestnih odsekov Podstran Imenje občinska
meja Lukovica, Grmače Katarija Sv. Miklavž, Križate, sanacija mostu v Serjučah, asfaltiranja cestnih odsekov: cesta
Hrastnik Limbarska gora, cestni odseki
v naselju Gorica pri Moravčah, cesta v
Stražo, cesta Serjuče, cesta Sp. Prekar
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Zg. Ribče, cesta Negastrn Sp. Loke, cesta Seliše Dol, cesta Hrib Zg. Prekar; v
skupni površini 22.800 m2, izgradnja
pločnika ob regionalni cesti II. reda št.
415 skozi naselje Moravče.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša:
– za rekonstrukcije cestnih odsekov:
26,000.000 SIT,
– za sanacijo mostu v Serjučah:
7,000.000 SIT,
– za asfaltiranja cest: 28,000.000 SIT,
– za pločnik skozi naselje Moravče:
10,000.000 SIT.
Rok za začetek del je julij 1998 in končanje oktober 1998.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati več
izvajalcev in oddajati dela fazno glede na
razpoložljiva finančna sredstva.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– garancijski rok izvedenih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– večje reference s področja razpisanih
del.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano dejavnost in finančna boniteta,
– spisek podizvajalcev, če so potrebni,
– reference s področja razpisanega dela,
– ponudbeni predračun s kalkulativnimi
elementi,
– vzorec gradbene pogodbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– rok za izvedbo in terminski plan za zemeljska gradbena in asfalterska dela,
– garancijska dela za izvedena dela in
vgrajene materiale,
– podpisano izjavo ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji, da si je ogledal teren, kjer se bodo dela izvajala in da je seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali po popisih.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene ponudniku najkasneje do 15. 6.
1998 do 12. ure, na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba ceste Moravče 98 – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 6.
1998 ob 13. uri, v prostorih Občine Moravče, Trg svobode 4, Moravče.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 30. 6. 1998.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Moravče, pri kont.
osebi, na naslovu Trg svobode 4, Moravče.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
proti plačilu 10.000 SIT, način plačila: z
virmanom, na žiro račun Občine Moravče,
št. 50120-630-810267, s pripisom: “razpisna dokumentacija za investicije ceste 98“.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije bodo ponudniki dobili na naslovu: Občina Moravče, pri kont.
osebi, na tel. 061/731-044.
10. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 7. 1998.
Občina Moravče
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Št. 03232
Ob-2758A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: nabava in montaža
dvižnih ploščadi za tovorna vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 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: 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 11. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
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 12. 6. 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
062/449-2311, sejna soba, III. nadstr.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 7. 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
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, splošna položnica, 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 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 8. 7. 1998.
Ob-2758B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Pe-

ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.
2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.
Navedba vsebine: adaptacija sob v
samskem domu Vojkova 60, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek julij 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 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
prevzemnik Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.
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 23. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov
trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.
7. 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
062/449-2311, III. nadstr.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, splošna položnica, na račun številka: 51800-601-180.
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 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 7. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-2759
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Medvode, kont. oseba Dušan
Brekič, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, tel. 613-598, faks 611-686, soba št. 12.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nadzidava Osnovne
šole Svetje – Medvode.
3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 70 dni.
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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 23. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Irtas, d.d., Opekarska
11, 1000 Ljubljana, tel. 339-234, faks
339-313.
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 23. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Irtas, d.d.,
odpiranje vodi Ciril Hočevar, Opekarska
11, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Irtas, d.d., kont. oseba Sašo Brajovič, Opekarska 11, Ljubljana, tel.
339-234, faks 339-313.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 5. 1998 za 30.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
50104-630-810181.
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 23. 8. 1998.
Občina Medvode
Št. 184/98
Ob-2760
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, Črna na
Koroškem, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija električnega malotovornega
dvigala, rekonstrukcija stanovanjskega
objekta in tekoča popravila centra, slikopleskarska dela ter nabava opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. rekonstrukcija električnega malotovornega dvigala – 1,600.000 SIT,
2. rekonstrukcija stanovanjskega objekta – 4,000.000 SIT,
3. slikopleskarska dela – 4,000.000
SIT,
4. razna gradbena vzdrževalna dela –
2,000.000 SIT,
5. nabava opreme – 7,000.000 SIT.
Izvajalci lahko ponudbo oddajo za vseh
5 skupin ali za posamezno skupino.
4. Dobavni rok oziroma začetek in dokončanje del: začetek: 1. 7. 1998 in zaklju-
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ček: 20. 9. 1998; pri skupini 5. je zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena ob ustrezni kvaliteti
in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem.
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 11. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem, kont.
oseba Branka Moličnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 6. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 51830-603-33012, ali z gotovino na
blagajni CUDV Črna.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 22. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 6. 1998.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem

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 12. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., prevzemnica Olga Božičnik, ek.,
Titova
106,
8281
Senovo,
tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.
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 12. 6.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Božič Andrej, Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Olga Božičnik, ek., Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 do 12. ure, za 10.000 SIT.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 1201-12053.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 106/98-1088
Ob-2761
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2427, faks 174-2423.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodnika z
vgrajenim optičnim kablom OPPC in
obešalne ter spojne opreme za DV 2 ×
110 kV Divača–Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
120,000.000 SIT, začetek: 22. 5. 1998,
zaključek: 22. 6. 1998.
4. Rok izvedbe: 3 mesece, začetek: avgust 1998, zaključek: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Klanšček Drago, dipl. inž. rud., Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava in oprema
vodnjaka globine 350 m za eksploatacijo pitne vode na Reštanju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 20. 7.
1998 in zaključek 20. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

Št. 8174/1998/781
Ob-2762A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
9.45, na naslov: Elektro Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. 174-2511, soba št. 3C.5.
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. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nadstropje). Odpiranje vodi Ivan Lozej.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-2433, faks 174-2432,
soba št. 2C.1,3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do 17. 6. 1998, med 8. in 12. uro, za
106.500 SIT, upoštevan 6,5% prometni
davek.
Način plačila: z virmanom – z oznako –
dobava vodnika ter obešalne in spojne opreme za DV 2 × 110 kV Divača–Koper, na
žiro račun številka: 50106-601-90093, pri
Agenciji za plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2427, faks 174-2423, soba št. 2C.15.
Ponudba mora veljati do 22. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12.45, na naslov: Elektro Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. 174-2511, soba št. 3C.5.
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. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Elektro Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nadstropje). Odpiranje vodi Ivan Lozej.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-2433, faks 174-2432,
soba št. 2C.1,3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do 17. 6. 1998, med 8. in 12. uro, za
53.250 SIT, upoštevan 6,5% prometni davek.
Način plačila: z virmanom – z oznako –
montaža vodnika ter obešalne in spojne
opreme za DV 2 × 110 kV Divača–Koper,
na žiro račun številka: 50106-601-90093,
pri Agenciji za plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2427, faks 174-2423, soba št. 2C.15.
Ponudba mora veljati do 22. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.

Št. 8174/1998/781
Ob-2762B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 8174/1998/781
Ob-2762C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
174-2427, faks 174-2423.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: montaža vodnika z
vgrajenim optičnim kablom OPPC in
obešalne ter spojne opreme za DV 2 ×
110 kV Divača–Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, začetek: 22. 5. 1998, zaključek: 22. 6.
1998.
4. Rok izvedbe: 45 dni, začetek: oktober 1998, zaključek: november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju
ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Stanislav Valič, ELES, EP Nova Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/25-811,
faks 065/26-023.
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: optični kabelski
sistem in terminalska TK oprema za DV
2 × 110 kV Divača–Koper:
a) optični kabelski sistem,
b) terminalska TK oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: a)
7,000.000 SIT, b) 110,000.000 SIT, začetek: 22. 5. 1998, zaključek: 22. 6.
1998.
4. Rok izvedbe: a) 5 mesecev, začetek:
julij 1998, zaključek: december 1998; b) 2
meseca, začetek: oktober 1998, zaključek:
november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju

ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
11.15, na naslov: Elektro Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. 174-2511, soba št. 3C.5.
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. 6. 1998
ob 11.30, na naslovu: Elektro Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nadstropje). Odpiranje vodi Stanislav Valič.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-2433, faks 174-2432,
soba št. 2C.1,3.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 6. 1998, med 8. in 12. uro, za
106.500 SIT, upoštevan 6,5% prometni davek.
Način plačila: z virmanom – z oznako –
optični kabelski sistem in terminalska TK
oprema za DV 2 × 110 kV Divača–Koper,
na žiro račun številka: 50106-601-90093,
pri Agenciji za plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Stanislav Valič, ELES, EP Nova Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/25-811,
faks 065/26-023.
Ponudba mora veljati do 22. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Elektro Slovenija, d.o.o.
Št. 05/57-98
Ob-2763
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Janez Nučič, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-35-56, faks 222-633.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
nadomestne in rušitev obstoječe stanovanjske hiše s pripadajočimi obejkti Vrhovo 3,
Občina Radeče.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela, rušitvena dela, ureditev zemljišča na deponiji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 6 mesecev, začetek julij
1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb so navedena v
razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 6. 1998 do
9.45, na naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., prevzemnik Dragan Cvetka, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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 16. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba
(II. nadstropje), odpiranje vodi Janez Nučič.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Nučič Janez, dipl.
inž. Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 174-35-56,
faks 222-633.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 6. 1998, med 8. in 12. uro za 21.300
SIT, upoštevan 6,5% prometni davek.
Način plačila: z virmanom – z oznako –
HE Vrhovo – Prestavitev hiše, na račun številka: 50106-601-27492.
9. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 16. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 7. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-2764A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Slovenske Konjice, kont. oseba
Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks 063/754-328,
soba št. 40.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenske Konjice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali 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 4. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Slovenske Konjice, tajništvo, Stari trg 29, 3210 Sloven-

ske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 49.
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 12. uri, na naslovu: Občina Slovenske
Konjice, odpiranje vodi Gorazd Fric, Stari
trg
29,
Slovenske
Konjice,
tel.
063/754-122, faks 063/754-328, soba
št. 40.
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: Občina Slovenske Konjice,
kont. oseba Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 40.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 50720-630-10152.
9. 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.
Ob-2764B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Slovenske Konjice, kont. oseba
Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks 063/754-328,
soba št. 40.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcije in obnove občinskih cest.
3. Orientacijska vrednost naročila:
34,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 1. 10. 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 junija 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Slovenske Konjice, tajništvo, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 49.
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 4. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Slovenske
Konjice, odpiranje vodi Gorazd Fric, Stari
trg
29,
Slovenske
Konjice,
tel.
063/754-122, faks 063/754-328.
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: Občina Slovenske Konjice,
kont. oseba Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 40.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 50720-630-10152.
9. 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.
Občina Slovenske Konjice
Ob-2765
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,
Maribor, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izdelovalca
investicijsko-tehnične dokumentacije
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor (KNP g.i.z. Maribor).
2. Predmet razpisa: izbira izdelovalca
investicijsko-tehnične dokumentacije za
namakalne sisteme:
a) NS Osluševci 230 ha,
b) NS Selce 8,5 ha,
c) NS Veršič-Druzovič 4 ha,
d) mali namakalni sistemi v Občini Lenart 74 ha.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 6,000.000 SIT,
b) 2,500.000 SIT,
d) 1,500.000 SIT,
e) 19,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za pričetek del je julij
1998, dela pa morajo biti zaključena v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki.
6. Ponudbi je treba priložiti:
1. podatke o ponudniku: popolno ime in
sedež oziroma naslov,
2. sklep o vpisu ponudnika v sodni register, ki na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 3 mesece,
3. registracija ponudnika za opravljanje
dejavnosti,
4. sklep upravne enote o usposobljenosti ponudnika za opravljanje dejavnosti,
5. potrdilo o boniteti ponudnika, BON1
in BON2 ali davčno napoved za preteklo
leto,
6. dosedanje reference projektiranja namakalnih sistemov,
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7. opcija ponudbe.
7. Ponudbe je treba naročniku dostaviti
najkasneje do 22. 6. 1998 do 12. ure, v
zaprti kuverti z vso zahtevano dokumentacijo, z navedbo predmeta razpisa in oznako
namakalnega sistema na katerega se ponudba nanaša ter navedbo: “Ponudba za
javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo
investicijsko-tehnične dokumentacije za namakalni sistem – Ne odpiraj”.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne
24. 6. 1998 ob 10. uri na sedežu naročnika. Udeležijo se ga lahko zastopniki ponudnikov, ki morajo predhodno predložiti pooblastilo za zastopanje.
9. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo vsak delovnik med 8. in
10. uro pri Sandri Lončarič, tel.
062/226-151.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago na sedežu naročnika, stroške zanjo v
višini 5.000 SIT pa je potrebno pred dvigom poravnati na ŽR KNP, g.i.z.,
51800-601-107224.
10. Ponudniki bodo o izbiri izdelovalca
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Ponudba, ki ne bo sestavljena v skladu z zahtevami tega razpisa bo izločena.
Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z., Maribor
Ob-2766
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c. 38, Kočevje, kont.
osebi Matija Klarič, Klepac Ivan, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 7. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene (ne glede na vrsto prenosa) najkasneje do 11. 6. 1998 do 10. ure, na naslov: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, prevzemnik tajništvo – Jožica Lavrač,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z imenom in naslovom ponudnika ter z navedbo predmeta naročila: “Dobava vodovodnega materiala”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c.
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38, Kočevje, odpiranje vodi strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 7. 1998
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska c. 38, Kočevje, kont. oseba Jožica Lavrač, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 6. 1998 za plačilo 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni naročnika ali
na
žiro
račun
naročnika
št.
51300-601-10308, z navedbo predmeta
naročila.
10. Naročnik si pridržuje pravico do
eventualno manjše ali večje nabave vodovodnega materiala od razpisne količine glede na pridobljena dela oziroma na razpoložljiva finančna sredstva. V obeh primerih izbrani ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine. Naročnik ne odgovarja za
škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova
ponudba ni bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem razpisu imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe mora biti min. 90 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30 dni po zaključku javnega razpisa.
Komunalno podjetje Hydrovod
Kočevje-Ribnica
Št. 160
Ob-2767
Na podlagi prvega 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: UL – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: nakup raziskovalne opreme:
a) 1 kom diferenčnega dinamičnega kalorimetra DSC z ustrezno računalniško opremo:
– orientacijska vrednost 8 mio SIT,
– rok dobave in montaže na sedežu naročnika je 1. 10. 1998;
b) 1 kom tekočinskega kromatografa visoke ločljivosti (HPLC) z ustrezno računalniško opremo:
– orientacijska vrednost 7 mio SIT,
– rok dobave in montaže na sedežu naročnika je 1. 10. 1998.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika za opremo pod 2.a) točko in/oziroma 2b) točko so: reference proizvajalca
in dobavitelja, servis, cena in druga merila,
ki so opredeljana v razpisni dokumentaciji.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno na sedežu naročnika pri Tanji Kadunc, v torek, 26. 5.
1998 oziroma v četrtek, 28. 5. 1998 med
8. in 10. uro. Pri dvigu morajo predložiti
potrdilo o plačilu stroškov za dokumentaci-

jo v višini 5.000 SIT na ŽR, naročnina št.
50101-603-402657.
5. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
na sedež naročnika najkasneje 4. 6. 1998
do 10. ure.
6. Odpiranje ponudb bo dne 4. 6. 1998
ob 12. uri v sejni sobi na sedežu naročnika.
Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnimi pooblastili.
7. O razultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni do 19. 6. 1998.
UL – Fakulteta za farmacijo
Ob-2768
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, kont. oseba Suzana
Dolar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec,
tel.
0602/503-409,
faks
0602/42-393.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ultrazvočni aparat
za ginekologijo in porodništvo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: določi ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica,
prevzemnik komercialni korespondent,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, tel
0602/503-411, faks 0602/42-393.
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 23. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393, sejna
soba.
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: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-409,
faks 0602/42-393.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 5.000 SIT, priložiti dokazilo o plačilu.
Način plačila: negotovinsko na račun
številka: 51840-603-34212 – pripis “Ginek UZ”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 23. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 7. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-2769
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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., kont. oseba
Alenka Dervarič, d.i.a., Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 061/13-33-019, faks
061/13-38-451, soba št. 470.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzpostavitev nadomestnega obratovanja Gojitvenega lovišča Kompas:
– nadomestni objekti: upravna stavba, fazanska valilnica,
– adaptacija obstoječe fazanske valilnice, vzrejne hale,
– selitev obstoječe opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: 1. 8. 1998 in zaključek: 1. 3. 1999.
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 22. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
prevzemnik tajništvo, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tel. 061/13-13-144, faks
061/13-36-037, 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 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Slovenske železnice, d.d., 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 13. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, tel. 069/36-310, faks 31-312.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998 za 25.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51900-601-51516.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, kont. osebi Lazar Tomaž, d.i.a.,
Marič Stanislav, d.i.g.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 22. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota
Št. 295/98
Ob-2770
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Tomaž Rusimovič, Zaloška ulica 2, Ljubljana, tel. 061/302-906, faks 061/316-076.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nakup programske
opreme za finančno-računovodski sistem in sistem za spremljanje materialnega poslovanja Kliničnega centra v
Ljubljani.
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%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, prevzemnik tajništvo Komercialnega sektorja, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-48-100,
faks 061/17-48-254, soba št. 13.
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 9. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljubljana, odpiranje vodi Ksenija Ševerkar,
dipl.ek., Zaloška 7, glavna stavba KC – seminar II., Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d. (vsak delovnik med 9. in
12. uro), Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/17-48-222, faks 061/17-48-254, soba št. 15.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 6. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Kliničnega centra v Ljubljani, Bohoričeva 28, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Klinični center Ljubljana – Informacijski
center, kont. oseba Tomaž Rusimovič, Za-
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loška ulica 2, Ljubljana, tel. 061/302-906,
faks 061/316-076.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. julij 1998.
Klinični center Ljubljana
Ob-2771
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Bled, Cesta svobode 13, Bled.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, pokopališče Bled, adaptacija in zunanja ureditev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del je predvidoma
10. 7. 1998 in zaključek del 15. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: ponudbena
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe: ponudniki lahko predložijo ponudbe do
24. 6. 1998 do 10. ure, na naslov: Občina
Bled, C. svobode 13, 4260 Bled, v tajništvu, v zapečateni kuverti z oznako “Pokopališče Bled”, Ne odpiraj!
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Občina Bled, C. svobode 1, sejna soba, 24. 6. 1998 ob 10.30.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 15. 7.
1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter ceno dokumentacije in
način plačila: razpisna dokumentacija se
lahko dobi na Občini Bled, od 25. do
29. 5. 1998 med 8. in 10. uro pri Černe
ali Dežman.
Cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT plačljivo pri blagajni Občine Bled ali negotovinsko: proračun Občine Bled, žiro račun
51540-630-50251
sklic
00
1187-451040.
Občina Bled
Št. 1650/98
Ob-2772A
Na podlagi 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
izdelavo raziskovalne vrtine za
pridobivanje pitne vode na območju
Občine Gornji Petrovci
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, kont. oseba Franc
Šlihthuber.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo raziskovalne vrtine za pridobivanje pitne vode na območju Občine
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Gornji Petrovci, globine 150 metrov z
ustrezno cevitvijo.
Vrtina mora biti v celoti jedrovana, povrtana na profil 216 mm in cevljena z jeklenimi polnimi in slotiranimi cevmi premera 168
mm. Na mestu predvidenih filtrov mora biti
vgrajen filterski zasip, pri čemer morajo biti
upoštevana navodila nadzora. Med izdelavo
vrtine je predviden strokovni nadzor vrtanja.
Po izvedbi del izvajalec poda strokovno poročilo o izdelavi vrtine.
3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– začetek: z dnem podpisa pogodbe,
– dokončanje del: 30 koledarskih dni po
podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok izdelave,
– prilagodljivost specifičnim zahtevam
naročnika.
6. Informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite na sedežu Občine Gornji Petrovci,
kjer lahko dobite tudi vse ostale informacije.
7. Naročnik del si pridržuje pravico korigirati obseg razpisanih del ali pa od razpisa
v celoti odstopiti.
8. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. Ponudbe lahko pošljete po pošti ali dostavite
osebno v tajništvo občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za izdelavo
raziskovalne vrtine – Ne odpiraj”.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, sejna soba. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 5. 6. 1998.
Št. 1650/98
Ob-2772B
Na podlagi 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
modernizacijo in rekonstrukcijo
lokalnih cest na območju Občine
Gornji Petrovci
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, kont. oseba Franc
Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci,
tel. 56-250.
2. Predmet razpisa: modernizacija in
rekonstrukcija lokalnih cest:
– Gornji Petrovci–Stanjevci,
– Lucova–Čepinci,
– Adrijanci–Šalovci.
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3. Dokumentacija za razpisana dela je
na razpolago na Občini Gornji Petrovci pri
županu občine vsak delovni dan od 9. do
14. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša za
posamezne lokalne ceste:
– Gornji Petrovci–Stanjevci, dolžina 550
metrov, vrednost 7,500.000 SIT,
– Lucova–Čepinci, dolžini 1100 metrov,
vrednost 23,000.000 SIT,
– Adrijanci–Šalovci, dolžina 900 metrov,
vrednost 16,000.000 SIT.
5. Rok za začetek in dokončanje del:
Začetek – 15 dni po podpisu pogodbe.
Dokončanje del: 90 dni po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok,
– rok zaključka del,
– prilagodljivost specifičnim zahtevam
naročnika.
7. Naročnik si pridržuje pravico korigirati obseg razpisanih del ali pa od razpisa v
celoti odstopiti.
8. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost
in imajo ustrezne kadre.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
podpisane in pravilno opremljene prispele
na Občino Gornji Petrovci, najkasneje do
1. 6. 1998 do 12. ure. Ponudbe lahko pošljete po pošti ali dostavite osebno v tajništvo
občine.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudbe za modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest”.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, sejna soba. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje do 10. 6. 1998.
Občina Gornji Petrovci
Ob-2773A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazov na
Paki in v Ljubnici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
20. 6. 1998 in/ali zaključek 20. 7. 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 3. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Vitanje, prevzemnik Občina Vitanje – tajništvo, Vitanje
67, 3205 Vitanje, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.
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 3. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Vitanje, odpiranje vodi Gorazd Fric, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.
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: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel.
063/775-042, faks 063/775-134.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50720-630-10168.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Ob-2773B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževanje lokalnih
cest (letno-zimsko) v Občini Vitanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali 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 3. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vitanje, prevzemnik Občina Vitanje – tajništvo, Vitanje
67, 3205 Vitanje, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Vitanje, odpiranje vodi Gorazd Fric, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.
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: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel.
063/775-042, faks 063/775-134.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 50720-630-10168.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Občina Vitanje
Ob-2774
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Krajevna skupnost Kog, kont. oseba
Zdravko Hlebec, Kog 7, Kog, tel.
062/717-531, faks 062/717-531.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija medkrajevne ceste Vitan–Kajžar.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
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 12. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Krajevna skupnost Kog,
prevzemnik Zdravko Hlebec, Kog 7, Kog,
tel. 062/717-531, faks 062/717-531.
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. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Kog, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Kog 7,
Kog, tel. 062/717-531, faks 062/717-531
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Krajevna skupnost Kog,
kont. oseba Zdravko Hlebec, Kog 7, Kog,
tel. 062/717-531, faks 062/717-531.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998 do 10. ure.
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 21. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Krajevna skupnost Kog

su, in sicer z dokazilom o plačilu stroškov v
višini 7.000 SIT. Način plačila je negotovinski na žiro račun naročnika št.
52800-601-46145, z oznako predmeta
plačila. Stroške pa je mogoče plačati tudi
neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni podjetja.
Naročnik je na dan objave javnega naročila v Uradnem listu RS, dolžan ponudnikom omogočiti dvig razpisne dokumentacije na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, pri
Kokot Miri, od 8. do 11. ure.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-2775

Ob-2776A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Velenje, Koroška
37/b, Velenje, ki ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki, dipl. inž. kem.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za nabavo viličarja.
Vsebina oziroma tehnične zahteve:
– plinski pogon,
– nosilnost 3000 kg,
– dvig 3300/2165/110 mm,
– širina nosilca vilic 1145 mm,
– dolžina vilic 1000 mm,
– indikator za polnost jeklenke,
– 4 superelastik kolesa,
– varnostni lok s streho,
– izpušna cev zgoraj,
– hidrodinamični pogon.
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– servisne ugodnosti,
– reference,
– druge ugodnosti.
6. Rok in način predložitve ponudb
Ponudbe morajo biti ne glede na način
oddaje oddane v tajništvo Komunalnega
podjetja Velenje, Koroška cesta 37/b,
3320 Velenje, v 20 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, in sicer do 11. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudnika. Ponudba mora biti označena z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za viličarja“.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koroška cesta 37/b, Velenje.
Predstavniki ponudnikov pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
s strani naročnika s pisnim sklepom obveščeni v roku 45 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.
9. Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni najavi po telefonu ali fak-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, d.i.a.,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 1783-409, faks
1783-422, soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija strehe na
Domu upokojencev Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 6. 1998 do
11. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
1783-430, soba št. 23.
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 12. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Bojana Wraber, dipl. jur., Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 1783-381, soba št. 40.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev Celje,
kont. oseba direktorica Marinka Muck, Jurčičeva 6, Celje, tel. 063/484-532.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: pri dvigu razpisne dokumentacije.
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. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 8. 1998.

Stran

3908 / Št. 39/ 22. 5. 1998

Ob-2776B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, d.i.a.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
1783-409, faks 1783-422, soba št. 37.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije za gradnjo bivalnih in rehabilitacijskih prostorov za odrasle osebe “Zavoda dr. Marijana Borštnarja“ v
Dornavi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 6. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnica Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
1783-430, soba št. 23.
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 12. 6. 1998
ob 15. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Dunja Bubanj, d.i.a., Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 1783-409, faks 1783-422,
soba št. 37.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnarja, Dornava, kont. oseba Milenko Rosič,
prof., Dornava 128, Dornava, tel.
062/755-503, faks 063/755-050.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 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 30. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 7. 1998.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 57201
Ob-2777
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
d.o.o., kont. oseba mag. Zdravko Bedenčič, Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana,
tel. 061/188-96-01, faks 061/188-96-09,
soba št. I-11.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija betonskih površin, obnova fasade in zamenjava oken
na objektu Verovškova 62, Ljubljana.
1. sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela,
2. obloga fasade – mikroarmirani penobeton, kamnoseška dela ter strelovodne inštalacije,,
3. aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in
zidarska dela,
4. aluminijasta okna in vrata,
5. obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras,
– obseg del je razviden iz popisa del in
projektne dokumentacije.
Pod navedbami točke 2 objave si naročnik pridržuje pravico, da lahko odda dela po
posameznih sklopih (točka od 1-5) najugodnejšemu ponudniku za posamezen sklop
ponudbenih del.
3. Orientacijska vrednost naročila: 125
mio SIT.
Ad 1) sanacija betonskih površin in slikopleskarska dela – orientacijska vrednost
znaša 25 mio SIT,
Ad 2) obloga fasade – mikroarmirani penobeton,
– kamnoseška dela ter strelovodne inštalacije – orientacijska vrednost znaša 30
mio SIT,
Ad 3) aluminijasta fasadna obloga, ključavničarska dela, spuščeni stropovi in zidarska dela – orientacijska vrednost znaša
20 mio SIT,
Ad 4) aluminijasta okna in vrata – orientacijska vrednost znaša 40 mio SIT,
Ad 5) obdelava betonskih korit in obnova pohodnih teras – orientacijska vrednost
znaša 10 mio SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na potrebe izvedbe
razpisanih del.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek je predviden avgusta 1998 in zaključek
novembra 1998.
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 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., prevzemnica Ida Turk,
Biserka Kozmik – namestnica prevzemnice, Verovškova 62, 1001 Ljubljana, tel.
061/188-96-01, faks 061/188-96-09, soba št. I-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Sanacija betonskih površin, obnova fasade, zamenjava
oken Verovškova 62 – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Mateja Janušič, dipl. prav. Verovškova 62,
Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Enegetika
Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Ida Turk, Verovškova
62,
Ljubljana,
tel.
061/188-96-01, faks 061/188-96-09, soba št. I-11.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998, vsak delovnik med 8. in
10. uro za 15.000 SIT.
Način plačila: na blagajni naročnika Verovškova 70 ali z virmanskim nalogom na
žiro račun št. 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 mag. Zdravko Bedenčič, Verovškova 62, Ljubljana, tel.
061/188-96-01, faks 061/188-96-09, soba št. I-11.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 8. 1998.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 005-2/98
Ob-2778
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalcev plakatiranja na
območju Občine Šentjur
1. Predmet razpisa je trženje in vzdrževanje plakatnih mest na območju Občine
Šentjur.
2. Na razpis lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe – samostojni podjetniki, katerih osnovna registrirana dejavnost je ekonomska propaganda, oglaševanje in temu
podobna dejavnost.
3. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji oziroma dokapitalizaciji ter odločba o opravljanju dejavnosti
po 4. členu zakona o gospodarskih službah,
– dokazilo o številu zaposlenih,
– predlog nadomestila za opravljanje storitev, ki so predmet razpisa,
– reference,
– dodatne ugodnosti, predvsem za uporabnike proračunskih sredstev,
– druga dokazila po razpisni dokumentaciji.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za trženje
in vzdrževanje reklamnih objektov iz 1. točke tega razpisa.
Pogodba se sklepa za obdobje 5 let.
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5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujeno nadomestilo,
– kakovost ponudbe,
– strokovnost,
– reference, predvsem z območja naročnika,
– ponujene ugodnosti,
– terminsko opredeljen program izvedbe postopkov za pridobitev dovoljenja za
postavitev reklamnih objektov.
6. Zainteresirani ponudniki naj svojo ponudbo z dokazili posredujejo do 15. 6.
1998 do 12. ure v zaprti kuverti z oznako
“razpis – plakatiranje! Ne odpiraj!” na naslov: Občina Šentjur, Oddelek za okolje in
prostor, Mestni tg 10, Šentjur.
7. Javno odpiranje bo 15. 6. 1998 ob
13. uri v sejni sobi II/49, Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur. Na javnem odpiranju
morajo predstavniki ponudnikov predložiti
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da z nobenim
od ponudnikov ne sklene pogodbe, če ponudbe ne bodo ustrezale predpisanim razpisnim pogojem.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumnetacijo 5 dni po objavi v Uradnem listu
RS, vsak dan med 7. in 10. uro pri vodji
Oddelka za okolje in prostor Občine Šentjur, II/48. Pred dvigom razpisne dokumnetacije morajo plačati za stroške razpisne dokumentacije
na
žiro
račun
št.
50770-637-56047 – Občinska uprava znesek 10.000 SIT.
Občina Šentjur
Oddelek za okolje in prostor
Ob-2789
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev
živil, pijač in rezanega cvetja za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije:
– segment 1: mlevski izdelki, riž, testenine in zmrznjena pripravljena živila
iz testa,
– segment 2: zmrznjena zelenjava;
– segment 3: sveža zelenajva in
sadje;
– segment 4: konzervirana zelenjava,
– segment 5: sveže meso (porcijsko)
in zmrznjena drobovina (vampi);
– segment 6: zmrznjene ribe in morski sadeži;
– segment 7: suhomesnati izdelki in
poltrajni mesni izdelki;
– segment 8: začimbe;
– segment 9: maščobe;
– segment 10: mleko in mlečni
izdelki;
– segment 11: kruh in pekovski izdelki;

– segment 12: sladice;
– segment 13: mineralne vode;
– segment 14: pražena kava v zrnju
za expres aparat;
– segment 15: čaji v filter vrečkah,
– segment 16: rezano cvetje (cvetlični aranžmaji in šopki).
3. Orientacijska vrednost naročila: 94
mio SIT (47 mio SIT letno).
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 12. 1999.
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 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Državni zbor Republike
Slovenije, prevzemnik Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/1255-077, recepcija.
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 23. 6. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Državni zbor Republike Slovenije, odpiranje vodi Ivan Bašnec,
predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-431, faks 061/1258-160.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Državni zbor Republike Slovenije, kont. oseba Matjaž Vovk, Šubičeva
4, Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/1255-077, recepcija.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 5.000 SIT (med 10. in
12. uro).
Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237, sklic
REST.
Ob dvigu je potrebno predložiti pooblastilo v dveh izvodih.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Milan Rodošek, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel.
061/1258-056,
faks
061/1256-160, restavracija.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 17. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 7. 1998.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-2814
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
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065/1719-100, kont. osebi Jože Močnik,
Rajko Bezeljak.
2. Premdet javnega razpisa:
Navedba vsebine: ročna in strojna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah v
krajevnih enotah Idrija, Cerkno in Črni
vrh v Občini Idrija za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
9,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega del glede na razpoložljiva finančna sredstva. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodnine.
4. Pričetek in dokončanje del:
– pričetek: julij 1998,
– dokončanje november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico izbire različnih izvajalcev za posamezne krajevne enote in posamezne vrste del ter z njimi skleniti
ločene pogodbe.
6. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbe morajo biti vložene do vključno
11. 6. 1998 na vložišče Upravne enote Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel. 065/73-841,
kont. oseba Marinka Vidmar.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila “Vzdrževanje gozdnih cest”, naslovom naročnika
in naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte.
7. Naslov – kraj, prostor, dan in ura javnega odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1998
ob 10. uri na naslovu Občina Idrija, Mestni
trg 1, Idrija, v veliki sejni sobi. Predstavniki
ponudb se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblatilom.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 1. 7. 1998.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Jožetu Močnik ali Rajku Bezeljak (soba 17)
in na sedežu KE Idrija/Črni Vrh – Idrija, Trg
Sv. Ahacija 2 pri Pelhan Emilu ali Bončina
Ludviku vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
29. 5. 1998 in jo ponudniki lahko dvignejo
ob dokazilu plačila cene razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT na žiro račun Občine Idrija 52020-630-7085.
8. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovih podanih v 9. točki.
Občina Idrija
ZGS – OE Tolmin
Št. 91/98
Ob-2817
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Velenje, kont. oseba
Urad za javne gospodarske službe, Titov
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trg 1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642, soba št. 54/4.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba zunanje ureditve starega Šaleka v Velenju (prometne in peščeve površine, odvodnjavanje,
javna razsvetljava in oprema).
3. Orientacijska vrednost naročila: in
predviden čas objave: 40,000.000 SIT, začetek 22. 5. 1998 in zaključek 12. 6. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 7. 1998 in zaključek 1. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor izvjalca
(40%),
– rok dokončanja (30%),
– fiksnost cen in plačilni pogoji (20%),
– reference za tovrstna dela, podpisane
od investitorja (10%).
Opozorilo: naročnik si pridržuje pravico
določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavitve odškodnine iz tega naslova.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 6. 1998 do
11.30. na naslov: Mestna občina Velenje,
prevzemnik Urad za javne gospodarske službe, Titov trg 1, Velenje, tel. 063/855-610,
faks 063/854-642, soba št. 54/4.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za zunanjo
ureditev starega Šaleka” in “Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske službe, Titov
trg 1, odpiranje vodi Tone Brodnik, inž., Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. 063/855-610,
faks 063/854-642, soba št. 54/4.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja
ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o., kont. oseba tajništvo, Trg mladosti 2, Velenje, tel. 063/856-321, faks
063/854-552.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do do 5. 6. 1998 za 6.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun: Zavoda za
urbanizem Velenje št. 52800-601-21527.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o.,
kont. oseba Aleksander Kneževič, Trg mladosti 2, Velenje, tel. 063/856-321, faks
063/854-552.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 7. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 7. 1998.
Mestna občina Velenje
Št. 2107/98
Ob-2818
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca konservatorskih del
na objektu cerkev sv. Bolfenka na
Lešah–Prevalje
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, Maribor.
2. Predmet razpisa:
a) sanacijska dela na kritini objekta,
b) izvedba drenaže.
3. Orientacijska vrednost naročila je
8,000.000 SIT (skupno za dela pod a) in
b)).
4. Predvideni pričetek del je 15. 6.
1998, dokončanje 30. 8. 1998.
5. Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb: dosedanje kvalitete izvajalca pri podobnih delih, dobava krovnega
materiala, plačilni pogoji, rok.
6. Ponudniki predložijo ponudbe do 14.
dne po objavi razpisa v Uradnem listu RS do
10. ure v tajništvu naročnika, kuverta s pondubo mora biti opremljena z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – Leše”.
7. Ponudbe se bodo odpirale 14. dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri na
sedežu naročnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri izvajalca v roku 7 dni.
9. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
7 dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu naročnika (tajništvu) ob predložitvi
pooblatila v dveh izvodih.
10. Ponudba za dela je lahko ločena po
segmentih a) oziroma b) ali pa skupna.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor
Ob-2822
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Anton
Purg, inž. gr., Mestni trg 1, Ptuj, tel.
772/731, faks 771-783, soba št. 57/III.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba povezovalnega vodovoda Podvinci – Kicar, dolžina 1.200 m, ∅ 110.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 koledarskih
dni, začetek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 7.
1998.
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 v 20 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov:

Mestna občina Ptuj, prevzemnik Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,2250 Ptuj, tel. 772-731,
faks 771-783.
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 na dan dostave ponudb ob 12.30 na naslovu: Mestna
občina Ptuj, odpiranje vodi predsednik komisije, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 772-731, faks
771-783, soba št. 2/I.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 22 dneh po odpiranju ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
oseba Anton Purg, inž. gr., Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 772-731, faks 771-783, soba št.
57/III.
Način plačila: z virmanskim nalogom, na
račun številka: 52400-630-20701.
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 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14 dni po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Splošno:
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlogov.
Če pride datum oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.
Mestna občina Ptuj
Ob-2828
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 Brežice, kont. oseba Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 45.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja telovadnice pri osnovni šoli v Artičah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
Plačila za izvedbo del bodo realizirana v
letih 1998 in 1999.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Brežice, Oddelek za splošno pravne zadeve in družbene
dejavnosti, prevzemnik sprejemna pisarna,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 10.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 8. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. oseba Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice,
tel.
0608/62-050,
faks
0608/61-850, soba št. 45.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 6. 1998 za 40.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: 51620-630-13063.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 8. 1998.
Občina Brežice
Ob-2799
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, soba št. 4.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je sanacija površine nad opuščeno jamo Podstrana II. faza – A – rudarska dela.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
110,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 120 dni, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., prevzemnik Marinšek Jasna,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, 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.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, sejna
soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 7. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-582, soba št. 1.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 6. 1998 za 10.000 SIT, do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št. 10.1.56.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi,
tel.
0601/64-100,
faks
0601/64-582, soba št. 4.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do vključno 1. 9.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 7. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Zagorje ob Savi
Ob-2800
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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 pravosodje RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Župančičeva ul. 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. stroj računski – 24 kom,
2. aparat fotokopirni A4/A3 – 30
kom,
3. aparat fotokopirni A4 – 13 kom,
4. stroj za razrez dokumentov – 45
kom,
5. aparat poštninski – 12 kom,
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6. telefaks – 16 kom,
7. diktafon za reprodukcijo – 50 kom,
8. diktafon za snemanje in reprodukcijo – 65 kom,
9. TV sprejemnik – 5 kom,
10. videorekorder – 5 kom,
11. stroj pisalni elektronski – 38
kom,
12. oprema kovinska za zemlj. knjigo – lokacija 1,
13. regali prevozni kovinski za sodni
arhiv – lokacija 1,
14. oprema lesena za razpravne dvorane – prostori 10.
3. Orientacijska vrednost naročila:
61,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 7. 1998 in zaključek 10. 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 5. 6. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-209.
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 8. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravosodje RS, odpiranje vodi Mira Francelj, Župančičeva
ul.
3,
Ljubljana,
tel.
061/17-85-290.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Župančičeva ul. 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 6. 1998, vsak dan od 8. do 10. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 7. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 83/89
Ob-2801
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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, Komunalna
direkcija, kont. oseba Anatolij Sazonov, inž.
gr., Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/484-822.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: II. faza izgradnje
pločnika ob cesti Trnovlje–Ljubečna od
gostišča Stegu do navezave na obstoječo pot v KS Ljubečna v dolžini ca.
550 m.
3. Orientacijska vrednost naročila: 11,3
mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 85 dni, začetek 15. 6.
1998 in/ali zaključek 5. 9. 1998.
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 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o., prevzemnik tajništvo –
Sonja Zupanc, Ul. XIV. divizije 14, 3000
Celje,
tel.
063/441-144,
faks
063/484-820, soba št. 310/III.
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 8. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, odpiranje vodi Breda Kos, dipl. jur., Prešernova ul. 27, Celje,
tel. 063/484-822, sejna soba II.
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: Razvojni center Inženiringi
Celje, d.o.o., kont. oseba Oskar Šoster,
dipl. ek., Ul. XIV. divizije 14, Celje, tel.
063/441-144, faks 063/484-820, soba
št. 301/III.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 5. 1998 za 2.500 SIT.
Način plačila: virman ali pri blagajni RC
Inženiringi Celje, d.o.o., na račun številka:
50700-601-13133.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 6. 1998.
Mestna občina Celje

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Hinje – smer Prevole.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 7. 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 12. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dragica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto,
tel.
068/321-221,
faks
068/322-853, soba št. 90.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 12. 6. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, odpiranje vodi Sonny
Beronja, dipl. jur., Novi trg 7a, Novo mesto,
tel. 068/371-151, faks 068/322-853, soba št. 76.
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: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Hrastar Peter,
dipl. inž. el., Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/372-690,
041/734-252,
faks
068/323-564, soba št. 82.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 6. 1998, po plačilu 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni PE ali z virmanom
na
žiro
račun
številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.
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 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.

Ob-2802
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-2803
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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.

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 Stopiče – smer
Dolž.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 7. 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 12. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto, prevzemnica Hočevar Dragica – tajništvo, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto,
tel.
068/321-221,
faks
068/322-853, soba št. 90.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 12. 6. 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 10. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, kont. oseba Udovč Peter, inž.
el., 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 8. 6. 1998, po plačilu 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni PE ali z virmanom
na
žiro
račun
številka:
52100-849-90805, s sklicevanjem na
predmet razpisa.
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 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 7. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto
Ob-2804
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: UL Fakulteta
za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, kont.
oseba dr. Alojz Sluga, tel. 061/1771-749,
faks FS 061/218-567.
A)
2. Predmet javnega naročila: CNC krmilnik za 3D koordinatni stroj DEA IOTA
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0102 - retrofit s tipalnim sistemom, programska oprema za programiranje in
krmiljenje, instalacija opreme in kalibracija sistema (subvencioniran s strani MZT v okviru paketa VIII pod zap. št.
72,0.)
3. Orientacijska vrednost: 5,200.000
SIT.
4. Dobavni rok: september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: komisija bo upoštevala zlasti celovitost
in skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
kvaliteto opreme, reference ponudnika, rok
izvedbe, dolžino garancijskih rokov, servisiranje in druge posebne pogoje ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo poslane najkasneje do 19.6. 1998 do 12. ure, na naslov UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
6, 1000 Ljubljana, ali oddane v pisarni fakultete soba 105-A - I. nadstropje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj - Ponudba za Krmilnik
TUTOR R“ s številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in točnim naslovom ponudnika.
B)
2. Predmet javnega naročila: Laserski
dinamični kalibrator za merjenje natančnosti geometričnih in kinematičnih lastnosti in kalibriranje obdelovalnih strojev s kompenzacijo meritev (subvencioniran s strani MZT v okviru paketa VIII
pod zap. št. 78,0).
3. Orientaijska vrednost: 7,100.000
SIT.
4. Dobavni rok : september 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: komisija bo upoštevala zlasti celovitost
in skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
kvaliteto opreme, reference ponudnika, rok
izvedbe, dolžino garancijskih rokov, servisiranje in druge posebne pogoje ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo poslane najkasneje do 19. 6. 1998 do 12. ure, na naslov UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
6, 1000 Ljubljana, ali oddane v pisarni fakultete - soba 105-A - I. nadstropje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj - Ponudba za Laserski
merilni sistem“ s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in točnim naslovom
ponudnika.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 6. 1998 ob 11. uri, za opremo pod
točko A) in ob 13. uri za opremo pod točko
B), na naslovu: Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, sejna soba št. 115.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v
zakonskem roku.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Fakulteta za strojništvo,
Ljubljana, Aškerčeva 6, soba št. 1, pri Silvi
Zitta, na podlagi predložitve dokazila o pred-

hodnem plačilu 10.000 SIT za opremo pod
točko A) in 10.000 SIT za opremo pod točko B).
Način plačila: po položnici z navedbo za razpisno dokumentacijo - na žiro račun
št. 50100-603-40456, ali pri blagajni fakultete.
UL Fakulteta za strojništvo
Št. 154/98
Ob-2823
Slovensko narodno gledališče Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
24/97) objavlja
javni razpis
za zamenjavo treh obstoječih dvigal
v zgradbi SNG Drama Ljubljana
1. Naročnik del je Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je zamenjava treh obstoječih dvigal v zgradbi SNG Drama Ljubljana.
3. Zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirni čas izvajanja je poletje 1998.
Okvirna vrednost naročila je 10,000.000
SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
zamenjavo dvigal” do 12. 6. 1998 do
12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni sobi 204.
8. Informativni sestanek in ogled bo 4. 6.
1998 ob 15. uri pri naročniku.
9. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Teji Valič od 25. 5. do 5. 6. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/221-462). Ponudniki morajo prevzem
dokumentacije najaviti vsaj dan prej in pred
tem vplačati 5.000 SIT na ŽR:
50100-603-56416.
Slovensko narodno gledališče
Drama, Ljubljana
Ob-2829
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za restavratorska
dela v gradu Jablje
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
44, Kranj.
2. Vrsta nalog:
a) sondiranje prostorov, križnega hodnika in fasade objekta,
b) poročilo o sondiranju.
3. Lokacija: grad Jablje, Loka pri Mengšu.
4. Predvideni čas del: od julija 1998 do
oktobra 1998.
5. Pogoji: sondiranje lahko izvaja restavrator z akademsko izobrazbo in referenca-
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mi, pridobljenimi z opravljanjem del na umetnostno-zgodovinskih objektih.
6. Izvajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v petih dneh po objavi v
Uradnem listu RS. Vse informacije v
zvezi z razpisom dobite po telefonu
064/221-163.
7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi v Uradnem listu RS do
14.ure na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako - Ne odpiraj - razpis za Grad Jablje.
8. Javno odpiranje ponudb bo 15. junija 1998 ob 11.30 v prostorih Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri izvajalca v treh dneh po odpiranju ponudb.
Ob-2830
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbena
in restavratorska dela na p.c.
sv. Primoža in Felicijana
na Svetem Primožu nad Kamnikom
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
44, Kranj.
2. Vrsta nalog:
a) krovsko-tesarska dela na ostrešju,
b) izvedba fasade,
c) konservatorsko-restavratorski projekt
za sanacijo fresk v notranjščini cerkve, sondiranje notranjščine prezbiterija in restavriranje stenske poslikave.
3. Ponudnik se lahko prijavi za dela pod
posamezno nalogo.
4. Splošno: na objektu ni možnosti priključka električnega toka, dovozna pot je
strma in ozka ter omogoča dostop manjšim
traktorjem s 500 kg koristnega tovora.
5. Lokacija: podružnična cerkev sv. Primoža in Felicijana na Svetem Primožu nad
Kamnikom.
6. Predvideni začetek del: julija 1998.
7. Pogoji: reference, pridobljene z
opravljanjem del na kulturnozgodovinskih
spomenikih, restavratorska dela lahko izvajajo restavratorji z akademsko izobrazbo in
ustreznimi referencami.
8. Izvajalci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Kranju,
Tomšičeva 44, Kranj v petih dneh po objavi v Uradnem listu RS. Vse informacije v
zvezi z razpisom dobite po telefonu
064/221-163.
9. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v 20 dneh po objavi v Uradnem listu RS do
14.ure na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako - Ne
odpiraj - razpis za Sv. Primoža nad Kamnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo 15. junija 1998 ob 11. uri v prostorih Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v treh dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju
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Slovenija
projekt magistralne ceste v smeri
vzhod - zahod
poziv k predložitvi ponudb
za rehabilitacijo magistralnih
in regionalnih cest
Ta poziv k predložitvi ponudb sledi Splošnemu obvestilu o natečaju za ta projekt, ki
je bil objavljen v časopisu Procurement Opportunities dne 5. maja 1998 in ponatisnjen
v tej izdaji.
Republika Slovenija je prejela posojilo od
Evropske banke za obnovo in razvoj za projekt magistralne ceste v smeri Vzhod - Zahod. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije (naročnik) poziva vse
zainteresirane na predložitev ponudb za rehabilitacijo naslednjih treh skupin del, ki se
bodo sofinancirala iz sredstev posojila:
Rehabilitacija treh skupin izbranih odsekov magistralnih in regionalnih cest, ki se
nahajajo v treh regijah v Sloveniji:
skupina 1 - vzhodna Slovenija 50,3 km,
skupina 2 - centralna Slovenija 72,2 km,
skupina 3 - zahodna Slovenija 55,3 km.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
eno ali več skupin. Za vsako skupino mora
biti predložena cena ločeno. Ponudniki, ki
predložijo ponudbo za več kot eno skupino
lahko nudijo popuste, kar se bo upoštevalo
pri primerjavi in vrednotenju ponudb.
Rehabilitacijska dela vključujejo naslednje glavne postavke del:
– delna rehabilitacijska dela na voziščni
konstrukciji;
– izravnava obstoječega vozišča z bitodrobirjem v povprečni debelini 6 cm in s
4 cm debelo asfaltno-betonsko prevleko;
– dosutje bankin in
– izvedba talne signalizacije.
Razpis za izvedbo del, ki se financirajo iz
sredstev posojila Banke, je odprt izvajalcem
iz vseh držav.
Da bi se kvalificirali za oddajo del morajo
ponudniki izpolniti, vendar niso omejeni le
na naslednje minimalne kriterije za vsako
skupino oziroma za katerokoli kombinacijo
istih kriterijev v primeru predložitve ponudbe za več kot eno skupino:
a) letni promet gradbenih del povprečno
v zadnjih petih letih:
skupina 1 - vzhodna Slovenija 13,300.000 ECU protivrednosti,
skupina 2 - centralna Slovenija 20,500.000 ECU protivrednosti,
skupina 3 - zahodna Slovenija 19,300.000 ECU protivrednosti,
b) Likvidna sredstva oziroma razpoložljivost posojil, ki niso manjša od:
skupina 1 - vzhodna Slovenija 1,800.000 ECU protivrednosti,
skupina 2 - centralna Slovenija 2,700.000 ECU protivrednosti,
skupina 3 - zahodna Slovenija 2,500.000 ECU protivrednosti.
c) Uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj treh projektih, ki po naravi in sestavi
zajemajo dela podobna predmetnemu projektu v zadnjih petih letih.
Dela se morajo izvršiti neprekinjeno v
roku 14 mesecev s pričetkom od datuma
podpisa pogodbe.
Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo
za razpis na spodaj omenjenem naslovu ob
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vplačilu nevračljivega zneska v višini 60.000
SIT za vsako skupino del ali v protivrednosti
v konvertibilni valuti, na bančni žiro račun št.
50105-601-13838, za plačila v SIT in št.
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Ljubljana za Družbo za državne ceste, d.o.o.
za plačila v tuji valuti s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“. Na željo bomo ponudnikom dokumentacijo pravočasno poslali s kurirsko pošto (DHL itd.), vendar ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali
prepozno dostavo. V postopku oddaje ponudb bodo upoštevani samo tisti ponudniki,
ki bodo plačali to razpisno dokumentacijo.
Vsem ponudbam mora biti priložena garancija za resnost ponudb v znesku, ki predstavlja vsaj 3% od vrednosti ponudbe v slovenskih tolarjih ali ustrezni vrednosti v katerikoli konvertibilni valuti in dostavljena na spodnji naslov najkasneje do 27. 7. 1998 do
9. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 10. uri
(lokalni čas) ob prisotnosti tistih predstavnikov
ponudnikov, ki se takega odpiranja žele udeležiti. Razpisna dokumentacija bo na razpolago od ponedeljka, 18. 5.1998 dalje.
Seznam potencialnih ponudnikov, ki so
kupili razpisno dokumentacijo se lahko pregleda na spodnjem naslovu.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
nadaljna podrobnejša pojasnila, pregledajo
ali pridobe razpisno dokumentacijo na
naslednjem naslovu od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro: Oto Rubinič, dipl.
inž., Družba za državne ceste d.o.o., 1000
Ljubljana, Tržaška 19a, Republika Slovenija, tel. +386 61 178 83 331, faks:
+386 61 178 83 332.
Direkcija RS za ceste
Slovene
East - West Highway Project
Invitation for Tenders
Rehabilitation of Major and Regional
Roads
This Invitation for Tenders follows the
General Procurement Notice for this project
which was published through the Procurement Opportunities Facsimile Service dated
5 May 1998 and reproduced in this Issue.
The Republic of Slovenia has received a
loan from the European Bank for Reconstruction and Development towards the cost
of the East-West Highway Project. The Ministry for Transport and Communications, Directorate of the Republic of Slovenia for
Roads (the Employer) now invites sealed
tenders from contractors for the following
three contract to be funded from part of the
proceeds of the loan.
Rehabilitation of selected sections of
major and regional roads in three regions:
Package 1: Region 1 - Eastern Slovenia
- km 50.3,
Package 2: Region 2 - Central Slovenia
- km 72.2,
Package 3: Region 3 - Western Slovenia
- km 55.3.
Tenders are invited for one or more packages. Each package must be priced separately. Tenders for more than one package
may offer discounts nad such discounts will
be considered in the comparison of tenders.
The rehabilitation includes the following
main item of works:
– partial rehabilitation of pavement substructure;

– levelling of the existing pavement by
bituminized crushed stone in an average
thickness of 6 cm; 4 cm bituminous concrete overlay;
– regulation of shoulders and
– applying pavement markings.
Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of a loan from the Bank is
open to firms from any country.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy, but not limited
to, the following qualifying criteria for each
package or any combination of the same
criteria in case of tendering for more than
one package:
(a) Annual average turnover in construction works within the last five years:
Package No 1: Region 1 - ECU
13.3
million equivalent.
Package No 2: Region 2 - ECU
20.5
million equivalent.
Package No 3: Region 3 - ECU
19.3
million equivalent.
(b) Liquid assets or availability of credit
facilities:
Package No 1: Region 1 - ECU 1.8 million equivalent.
Package No 2: Region 2 - ECU 2.7 million equivalent.
Package No 3: Region 3 - ECU 2.5 million equivalent.
(c) Successful experience as prime contractor in the execution of at least 3 projects
of a nature and complexity comparable to
the tendered works within the last five years.
The duration of the contracts to be executed concurrently will be 14 months from
the date of signing of the contracts.
Tender documents may be obtained from
the address, date and time indicated below
upon payment of non-refundable fee of
60.000 SIT for each package or equivalent
in a convertible currency on the Bank Account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana for Družba za državne
ceste, with the note “for tender documentation”. If requested the documents will be
promptly despatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery. Only parties who purchase the tender
documents will be eligible to submit tenders.
All tenders must be accompanied by a
tender security in the amount corresponding to a minimum of 3% of the tender price
in Slovenian Tolars or equivalent in a freely
convertible currency, and must be delivered
to the address below on or before 27th
July,1998, by 9:00 a.m. The opening of
tenders will be on the same day at 10:00
am (local) in the presence of the tenderers’
representatives who wish to attend. Tender
documents will be available from Monday,
18th May 1998.
A register of potential tenderers who
have purchased the tender documents may
be inspected at the address below.
Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at the following
office from Monday between 8.00 and
12.00 a.m. local time: Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za državne ceste d.o.o., 1000
Ljubljana, Tržaška 19a, Republic of Slovenia, Telephone:386-61-178 8331, Telefax:
386-61-178 8332.
Directorate of the Republic
of Slovenia for Roads
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
Ob-2630
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: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas, kont. oseba Jože
Lenart, tel. 064/681-200, telefaks
064/681-089.
2. Predmet javnega naročila: rušitvena
in sanacijska dela (podrobna specifikacija
del je navedena v razpisni dokumentaciji).
3. Orientacijska vrednost del: do
145,000.000 SIT.
4. Rok: naročnik bo izbranim ponudnikom priznal sposobnost za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ponudbe ter kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena in merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico določiti morebitni manjši obseg izvajanja storitev od
razpisanih glede na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe.
Ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo razpisanih del bodo s pisnim vabilom poklicani k predložitvi ponudb,
predvidoma v mesecu avgustu 1998.
Ponudba na razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti se
mora nanašati na dela, ki so predmet tega
razpisa, pri čemer bo priznana sposobnost
ponudnikom za vsa razpisana dela skupaj
ali ločeno po sklopih razpisanih del, pri čemer morajo biti izpolnjene zahteve v razpisni dokumentaciji za vsak sklop posebej.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 6. 1998 do
12. ure, na naslov Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
Ponudba 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 “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 24. 6. 1998 ob 11. uri v prostorih
Rudnika Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.
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 ponudnikom
neodprte.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega odpiranja
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 31. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 25. 5. 1998 do 29. 5.
1998 za 20.000 SIT. Način plačila: negotovinski na žiro račun št. 51510-601-12713
Rudnik Žirovski vrh.
9. Ostali podatki: dodatne inforamcije v
zvezi z razpisom lahko dobite od 25. 5. 1998
do 29. 5. 1998 med 8. in 10. uro na tel.
064/681-200 in od 1. 6. 1998 do 12. 6.
1998 pa pisno po telefaksu 064/681-089.
Kontaktna oseba je Jože Lenart.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 43. členu zakona o
javnih naročilih. Ponudba mora veljati do
30. 7. 1998.
Predviden datum objave sklepa o priznanju sposobnosti je 7. 8. 1998.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.

čun naročnika št. 51800-603-31070 – za
razpisno dokumentacijo.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti pri Majdi Špes tel. 062/215-851 ali
faks 062/227-558 vsak delovni dan med
11. in 14. uro.
10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in bo z njimi sklenjena pogodba za obdobje 12 mesecev.
Ponudba mora biti veljavna do 30. 7.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 7. 1998.
Univerzitetna knjižnica Maribor

Ob-2631
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
z dne 5. 5. 1997, za čas enega leta, do
30. 6. 1999
1. Naročnik je ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka 13.
2. Predmet razpisa so tiskarske storitve
za:
– tiskanje publikacij;
– katalogov;
– reklamnega gradiva.
3. Vrste in obseg storitve:
– celovita tiskarska storitev: od priprave
do vezave (knjižne publikacije v nakladah
od 400-1000 izvodov; periodika v nakladah
od 500-1500 izvodov).
4. Orientacijska vrednost vseh naročil do
35 mio SIT.
5. Ponudnik mora predložiti tudi podatke o solventnosti in podatke iz letnega obračuna - BON 3.
6. Ponudnik mora pisno izjaviti, da je sam
sposoben opraviti celotno tehnologijo razpisane storitve.
7. Rok izdelave posamezne publikacije:
zahtevani rok dokončanja storitve od oddaje dela je od 3 tednov do 6 tednov odvisno
od naklade in vrste publikacije.
8. Merila za ugotavljanje najsposobnejših izvajalcev:
– večbarvni tisk;
– trda vezava;
– šivanje;
– format do 64 × 46 barvno.
9. Pisne ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj,
javni razpis”, do 15. 6. 1998 do 12. ure, v
tajništvo ZRC SAZU, Ljubljana, Gosposka
13/II.
10. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1998, ob 10. uri, na ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka 13/II.
11. Dodatne informacije dobite pri Milojki Žalik Huzjan , tel. 12-56-068 int. 258,
vsak dan med 9. in 10. uro.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
ZRC SAZU
Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v
Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor,
kont. oseba Majda Špes, Gospejna 10, tel.
062/215-851, faks 062/227-558, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: nabava strokovne literature za obdobje 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
91,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane
Najnižja cena in drugi kriteriji določeni z
zakonom in razpisno dokumentacijo. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na
naslov naročnika v 20 dneh po objavi razpisa do 12. ure, prevzemnica Antonija Bratuša, administracija soba št. 414.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1998
ob 8. uri na naslovu naročnika. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 26. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko interesenti dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri Antoniji Bratuša, soba 414.
Razpisna dokumentacija je na razpolago od 25. 5. 1998 do vključno 8. 6. 1998
od 8. do 12. ure za 5.000 SIT v upravi
naročnika.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu na ra-

Št. 244/98
Ob-2783
V skladu z zakonom o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Komunala Kranj, kont.
oseba Jože Eržen, dipl. inž., Mirka Vadnova
1, Kranj, tel. 064/340-410, faks
064/242-449.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: zemeljska dela, bagerski izkop in razvoz materiala, izkop
kanalov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 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.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.
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 8. 6. 1998
ob 12.15, na naslovu: Javno podjetje Komunala Kranj, odpiranje vodi Marjeta Rozman, dipl. jur., Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Kranj, kont. oseba Jože Eržen, dipl. inž.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja novih naročnikov, investicijsko vzdrževanje ter investicijska dela na telekomunikacijskem
omrežju PE Koper.
3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predviden začetek del: julij
1998, predvideno dokončanje del: julij
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 22. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Kolodvorska c. 9, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
obnova gradnja novih naročnikov in vzdrževanje”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, Koper.
Odpiranje vodi: predsednik komisije, soba št. 241, sejna dvorana, I. nadstropje poslovne stavbe Telekoma Slovenije, PE Koper.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 7. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. oseba v vložišču, tel. 066/200-132, 200-100,
faks 066/200-105, soba št. 225.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 6. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, pri Mahne Francu,
soba 232, do 5. 6. 1998.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati 90 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 7. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Ob-2784
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-2788
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: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. oseba Mahne
Franc, Kolodvorska c. 9, Koper, tel.
066/200-520, faks 066/200-105, soba
št. 232.

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, tel. 061/188-92-02, Verovškova 70,
p.p. 2374, Ljubljana, tel. 061/188-92-02,
faks 061/188-92-09.

Ob-2782
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pisarniškega
materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 8,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg nakupov
od razpisanega z ozirom na tekoče potrebe.
Čas razpisa: začetek 22. maj 1998 in
zaključek 26. junij 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek je predviden junija 1998 in zaključek
julija 1999.
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 26. junija 1998
do 8. ure, na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, prevzemnik Milan Dajič, namestnica Nives Nardin, Verovškova 70,
1001 Ljubljana, tel. 061/188-92-16, faks
061/188-92-09.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – predhodno
ugotavljanje sposobnosti – pisarniški material – 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 29. junija
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, kont. oseba Dušan
Jazbinšek, Verovškova 70, Ljubljana, tel.
061/188-92-02, faks 061/188-92-09,
I – sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. julija 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, kont. oseba Nives Nardin, Verovškova 70, Ljubljana, tel. 061/188-92-01,
faks 061/188-92-09.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. junija 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 Milan Dajič, Dušan Jazbinšek,
Verovškova
70,
Ljubljana,
tel.
061/188-92-16, 061/188-92-02, faks
061/188-92-09.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. julija 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. julij 1998.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
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Ob-2809
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 Ljutomer, Ljutomer, I.
slovenskega tabora 2, kont. oseba Kosi
Poljdi, tel. 069/84-222, faks 069/84-235.
2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine:
1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material.
4. Orientacijska vrednost naročila:
18,100.000 SIT.
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 12. 6. 1998 do
8. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljutomer, I. slovenskega tabora 2, Ljutomer.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta oziroma skupine naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1998
ob 12. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba
Zdravstvenega doma Ljutomer, I. slovenskega tabora 2, Ljutomer.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljutomer,
I. slovenskega tabora 2, Ljutomer, pri Kosi
Poljdi.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od razpisa do 10. 6. 1998, za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun številka: 51900-603-32202.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 19. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 6. 1998.
Zdravstveni dom Ljutomer

Št.

Ob-2833
Poziv
k predložitvi ponudb za javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
za gradnjo: AC Celje – Ljubljana
odsek 6: Vransko - Blagovica
km 70,720 - 87,507
pododsek 6/1: Vransko - Trojane
km 70.720 - 79.320

39/ 22. 5. 1998 / Stran 3917

1. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. v skladu s 43. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja javni razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za izvedbo del: dela od km
77.710 do km 79.320 v skupni dolžini
1610 m in predor Jasovnik v km AC 76.000
dolžine 1600 m.
2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste; od km
77.710 do km 79.320, ki obsega:
Količina

– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:
izkopi:
220.000 m3
nasipi:
200.000 m 3
– odvodnjavanje:
kanalizacija iz betonskih cevi ∅ 20–60
1.500 m
drenaže s trdimi plastičnimi cevmi ∅ 15–35
5.000 m
– voziščne konstrukcije
50.000 m2
– deviacije:
– magistralna cesta
1.000 m
– regionalna cesta
800 m
– lokalna cesta
310 m
– gozdne in poljske poti
1.400 m
– odvodnjavanje - ukrepi za zaščito voda z AC
zemeljski zadrževalni bazeni prostornine 150-250 m3
4 kosi
– gradbena dela za elektro vode med predori DV-20kv; izkop, vlečni jaški, kabelska kanalizacija s kablom in zasip,
– oprema ceste, varnostne ograje, zaščitne ograje, vertikalna in horizontalna signalizacija od
km 77.100 do km 79.320 (od portala predora Jasovnik - zahod do portala predora Trojane –
vzhod),
– protihrupni ukrepi (protihrupne ograje in protihrupni zemeljski nasipi),
– krajinska ureditev.
– Oporni zidovi
– kamnite zložbe:
– kamnita zložba KZ - 07,
L = 370m
– kamnita zložba KZ – 07a,
L = 90m
– kamnita zložba KZ - 08,
L = 25m
– kamnita zložba KZ - 09,
L = 40m
– Oporni zidovi:
– oporni zid OZ 02a,
L = 55 m,
– oporni zid OZ 03,
L = 244 m,
– oporni zid OZ 03a,
L = 93 m,
– oporni zid OZ 04,
L = 165 m,
– oporni zid OZ 17,
L = 100 m,
– oporni zid OZ 20,
L = 53 m,
– oporni zid OZ 21,
L = 40 m,
– Podporni zidovi:
– podporni zid PZ 06
L = 300 m,
– Premostitveni objekti dolžine 5 - 30 m – prepusti
– prepust PP 9a,
L = 22 m,
– prepust PP 14,
L = 20 m in reg. 7.16 potok, l = 95 m
– prepust PP 14 a,
L = 14 m in reg. 7.17 potok, l = 55 m
– prepust PP 21,
L = 17 m in reg. 7.19 potok, l = 50 m
– prepust PP 22,
L = 24 m in reg. 7.20 potok, l = 70 m
– Premostitveni objekti dolžine 5 - 30 m – podvoz
– podvoz 3 – 3
L = 36 m
in regulacija 7 – 13.5 potok pri Jelševici,
L = 300 m
– Premostitveni objekti dolžine nad 30 m – mostovi
– most 5-5 čez potok Bolska,
L = 100 m
– most 5-6 čez potok Bolska,
L = 14 m
– Ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto
– regulacija 7 – 15 potok Bolska
L = 760 m
– regulacija 7 – 18 potok Bolska
L = 440 m
II. Predor Jasovnik s pogonsko centralo (gradbeni del) od km 75.350 do km 77.100
– dolžina leve predorske cevi
L = 1602 m
– dolžina desne predorske cevi
L = 1633 m
III. Objekti
Viadukt Črni mlinar 6 – 5
– dolžina levega viadukta L = 212 m
– dolžina desnega viadukta L = 262 m s pripadajočo regulacijo in krilnimi zidovi:
– regulacija 7 – 17.1, potok,
L = 50 m
– podporni zid PZ 07,
L = 44 m,
– podporni zid PZ 08,
L = 21 m,
– podporni zid PZ 09,
L = 25 m,
– podporni zid PZ 10,
L = 77 m,
– Nadvoz 4 - 2, priklj. krak “B“
L = 100 m
– Podvoz 3 - 4, v km AC 78.775
L = 60 m
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3. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.
4. Prijave na javni razpis za izbiro izvajalca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposobnost ponudnikom za vsa razpisana dela skupaj (sklopi I. – III.) ali ločeno po sklopih
(I., II., III.,) razpisanih del, navedenih v točki
2, pri čemer morajo biti izpolnjene zahteve,
navedene v tem razpisu, za vsak sklop del
posebej.
5. Ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo razpisanih del, bodo v skladu gornjega odstavka in s 49. členom poglavja III. zakona o javnih naročilih s pisnim
vabilom pozvani k predložitvi ponudb predvidoma v mesecu avgustu 1998.
6. Pravilno in v celoti izpolnjeno dokumentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo avtoceste AC Celje - Ljubljana, odsek Vransko – Blagovica, je potrebno v zapečateni kuverti dostaviti na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, do vključno
26. 6. 1998
V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki se prijava nanaša.
7. Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo za predhodno ugotavljanje sposobnosti
na spodaj omenjenem naslovu 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 za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Ljubljana, v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o. s pripisom “za dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti”.
Ponudniku bomo na njegovo željo poslali razpisno dokumentacijo 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.
Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.
8. Ponudbena dokumentacija je na razpolago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 25. 5. 1998 do 1. 6.
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, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31, faxs:
+386 61 178 83 32.
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Invitation to the Prequalification of
Contractors
for Construction of the
Motorway Celje - Ljubljana
Section 6 Vransko - Blagovica
km 70.720-87.507
Sub-section 6/1 Vransko-Trojane
km 70.720-79.320
1. The Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 43 of the Law on Public Procure-

ments (Official Gazette RS No. 24, dated
5 May 1997), invites the contractors to participate in the prequalification of contractors for the performance of the following
works on:
Works from km 77.710 to km 79.320 in
the total length of 1610 m and the tunnel
Jasovnik in 76.000 km of the motorway in
the length of 1600 m
2. The scope of the works tendered:
I. Four-lane motorway: from km 77.710
to km 79.320 comprising:
quantity unit

– preliminary works
– earthworks and foundation:
excavations
220.000 m3
embankments
200.000 m3
– drainage system:
sewerage of concrete pipes phi 20-50
1.500 m
drainage of hard plastic pipes phi 15-35
5.000 m
– pavement structures
50.000 m2
– deviations:
– major road
1.000 m
– regional road
800 m
– local road
310 m
– forest and field paths
1.400 m
– drainage system - protection measures for water coming from motorway earth retarding
3
4 pc
basins Z 1 - Z 8, of area 150-250m
– construction works for power lines among tunnels DV-20kv; excavation, shafts, cable
canalization with a cable and backfill
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal
signalization from km 77.100 to km 79.320 (from the portal Jasovnik-west to the portal of
the tunnel Trojane - east),
– noise protection measures (noise barriers and noise protection earth embankments)
– landscape management
– Retaining walls
– packed rockfills:
– packed rockfill KZ -07,
L=370m
– packed rockfill KZ-07a,
L= 90m
– packed rockfill KZ-08,
L=25m
– packed rockfill KZ -09,
L=40m
– Retaining walls:
– retaining wall OZ 02a,
L=55m
– retaining wall OZ 03,
L=244m
– retaining wall OZ 03a
L=93m
– retaining wall OZ 04,
L=165m
– retaining wall OZ 17,
L=100m
– retaining wall OZ 20,
L=53m
– retaining wall OZ 21,
L=40m
– Supporting walls
– supporting wall PZ 06
L=300m
– Bridging (spanning) structures of length 5-30m - culverts
– culvert PP 9a
L=22m
– culvert PP 14
L=20m and reloc. 7.16 rivulet, l=95m
– culvert PP 14a
L=14m and reloc. 7.17 rivulet, l=55m
– culvert PP 21
L=17m and reloc. 7.19 rivulet, l=50m
– culvert PP 22
L=24m and reloc. 7.20 rivulet, l=70m
– Bridging (spanning) structures of length 5-30m - underpass
– underpass 3-3
L=36m
and relocation 7-13.5 rivulet at Jelševica
L=300m
– Bridging structures of length above 30m - bridges
– bridge 5-5 over the rivulet Bolska
L=100m
– bridge 5-6 over the rivulet Bolska
L=14m
– Waterstream regulation at crossings with the motorway
– relocation 7-15 of the waterstream Bolsko
L= 760m
– relocation 7-18 of the waterstream Bolsko
L=440m
II. The tunnel Jasovnik with driving central plant (construction part) from km 75.350 to km 77.100
– length of the left tunnel tube
L=1602 m
– length of the right tunnel tube
L=1633 m
III. Structures
Viaduct Črni mlinar 6 - 5
– length of the left viaduct
L=212m
– length of the right viaduct with appertaining relocation and side walls:
L=262m
– relocation 7-17.1 rivulet
L=50m
– supporting wall PZ 07
L=44m
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– supporting wall PZ 08
– supporting wall PZ 09
– supporting wall PZ 10
– Overpass 4-2, access leg “B“
– Underpass 3 - 4, in MW km 78.775

3. Tenderers with adequate experiences from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors.
4. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works being the subject of this prequalification
whereby qualified will be Contractors either
for all the Works in total (groups I.- III.) or
separately by groups (I., II., III.) of the Works
quoted under item 2 herewith above and
the requirements given in this prequalification shall be complied with for each group
of Works separately.
5. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procurements invited in writing, as expected in August 1998, to submit their Bids.
6. Correctly and completely filled-in documentation for the prequalification of Contractors for the construction of the motorway Celje - Ljubljana, section Vransko Blagovica shall be delivered in sealed envelope to the address: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, on or before 26 June 1998.
In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.
7. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors 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: 50105 - 601 - 13838, for payments in SIT and the bank account number
51774/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana for Družba za Državne ceste d.o.o.
with a remark “ For Prequalification 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.
Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.
8. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 25 May 1998 to 1 June 1998
between 8.00 a.m. and 2.00 p.m. local
time monday through friday.
9. Tenderers interested may obtain further information, may inspect and acquire
the documents for the Prequalification
of Contractors 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.

quantity unit
L=21m
L=25
L=77m
L=100m
L=60m

Zbiranje predlogov
Ob-2779
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP EGS-RI, d.d., in JP ELES, d.o.o.,
kont. oseba Jože Koritnik, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-00-693,
faks 062/22-11-89, soba št. 503, e-mail:
joze.koritnik@egs-ri.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– študija: Analiza dinamičnih stanj
slovenskega EES ob upoštevanju razširitve UCPTE na omrežja na jugovzhod
Evrope, orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT, rok izdelave: 10 mesecev;
– študija: Zagotavljanje elektromagnetne združljivosti v elektroenergetskih
postrojih, orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT, rok izdelave: 8 mesecev;
– študija: Raziskava uporabnosti
HPLC – Tekočinske kromatografije pri
diagnosticiranju transformatorjev v havarijskih pogojih, orientacijska vrednost
naročila: 12,000.000 SIT, rok izdelave:
12 mesecev;
– študija: Nastavitev regulatorjev
Q (U) na generatorjih na reg. transformatorjih, upoštevaje avtomatski zagon
in daljinsko vodenje, orientacijska vrednost: 11,000.000 SIT, rok izdelave: 10 mesecev;
– študija: Rezerve proizvodnih virov
in zanesljivost napajanja porabnikov v
dereguliranem EES, orientacijska vrednost
naročila: 12,000.000 SIT, rok izdelave:
12 mesecev;
– študija: Ocena vpliva ekoloških sanacijskih ukrepov in stanje onesnaženosti zraka na vplivnih območjih termoenergetskih objektov od leta 1995 do
1998, orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT, rok izdelave: 12 mesecev;
– študija: strateški razvoj slovenskega prenosnega omrežja v obdobju do
leta 2025, orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT, rok izdelave: 12 mesecev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
76,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: po pogodbi, začetek
1998 in zaključek 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.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: JP EGS – razvoj in inženiring, d.d., prevzemnik Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
062/22-00-693, faks 062/22-11-89, soba št. 503, e-mail: joze.koritnik@egs-ri.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno 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 9. 6. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP EGS – razvoj in
inženiring d.d., odpiranje vodi mag. Andrej
Tiršek, dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
tel. 062/215-820, faks 062/22-11-89, soba št. 425/IV, e-mail: andrej.tirsek@egs-ri.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 6. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP EGS – razvoj in inženiring, d.d., kont. oseba Jože Koritnik, dipl.
inž., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/22-00-693, faks 062/22-11-89, soba št. 503, e-mail: joze.koritnik@egs-ri.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 6. 1998, brezplačno.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.
Ponudba mora veljati do 15. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 6. 1998.
JPS EGS – razvoj in inženiring, d.d.,
Maribor,
JP ELES
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Sklepi po 42. členu
Popravek
V objavi sklepa po 42. členu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, za
nakup pisarniškega materiala, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998, Ob-2580, se polkrepki naslov objave pravilno glasi:
sklep
o priznanju sposobnosti
Uredništvo
Ob-2677
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, Trg Celjskih kne-

Stran

3920 / Št. 39/ 22. 5. 1998

zov 9, Celje, Anatolij Sazonov, tel.
063/484-822.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela v Kovinarski, Delavski in Kidričevi
ulici.
3. Začetek in dokončanje del: začetek:
junij 1998, zaključek: avgust 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena ter reference pri izvajanju razpisanih
del.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Odpiranje ponudb je bilo dne 5. 5. 1998
ob 9. uri, v prostorih MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 42,300.023 SIT, najvišja cena:
50,950.039 SIT.
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. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1423.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 5. 1998.
Mestna občina Celje
Ob-2678
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP “Okolje” Piran, kont. oseba Alenka
Poljšak,
Fornače
33,
Piran,
tel.
066/21-75-040, faks 066/21-75-015.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vozilo za pometanje
javnih površin.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: zaključek 30. 6.
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:
– ponujena cena,
– reference,
– finančni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: JP “Okolje”
Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 15,540.000 SIT, najvišja cena:
27,572.000 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. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1366.
JP “Okolje” Piran
Ob-2679
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, kont. oseba Jožica Vatovec,
Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-239,
faks 066/271-021, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošolskih otrok v Mestni občini Koper za šol.
l. 1998/99 za šole: OŠ Hrvatini, OŠ Dekani, OŠ Marezige, OŠ Prade, OŠ Gračišče, OŠ P. Tomažič, OŠ Šmarje, OŠ
Škofije, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Center za usposabljanje
E. Vatovec Strunjan.
Ponudniki so lahko ponudili prevoze za
posamezne ali vse šole oziroma relacije navedene v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 88,000.000 SIT,
20. 3. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: od
septembra 1998 do junija 1999, vse šolske dni po šolskem koledarju za šol. l.
1998/99.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost in organizacija ponujene storitve, izhodiščna cena, način korekcije in povečanja cene, reference, zagotavljanje nadomestila v primeru okvare vozila ali
bolezni voznika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 22, z dne 20. 3.
1998; Ob-1214.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Mestna občina Koper
Št. 56
Ob-2680
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 Ajdovščina, kont. oseba Marica
Žen, dia., C. 5. maja 6A, Ajdovščina, tel.
065/63-113.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za OŠ Dobravlje, a) dozidava,
b) telovadnica, c) učila.
3. Orientacijska vrednost: 50.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina, C. 5. maja 6A, Ajdovščina.
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. 22, z dne 20. 3.
1998, Ob-1300 in Uradni list RS, št. 27, z
dne 3. 4. 1998, Ob-1612.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Občina Ajdovščina
Ob-2681
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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Brinšek Rudi, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 174-35-58, faks 222-633,
soba št. 2 A3.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izbira izvajalca sanacije in zaščite površin masivnih betonskih in armiranobetonskih elementov pregradnega objekta HE Medvode.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
100,000.000 SIT, 27. 2. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 5. 1998 in zaključek 30. 8. 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: cenovno sprejemljiva ponudba,
ponudnik je velika firma z velikim osnovnim
kapitalom in zadovoljivimi referencami.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 70,082.976,15 SIT, najvišja cena:
118,813.650,30 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-873.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 5. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-2682
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 stavb-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nimi zemljišči, d.o.o., kont. oseba Bertoncelj Matjaž, dipl. inž. arh., ZIM, d.o.o., Slovenska 40, Maribor, tel. 062/22-01-582,
faks 062/20-573.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rušitev objektov Pobreška 20, Maribor, stoječih na parc. št.
148, 149 in 152, k.o. Tabor.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 24,898.500 SIT,
začetek 3. 4. 1998, zaključek 23. 4. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 5. 1998 in zaključek 25. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference ponudnika pri izvajanju enakih del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 12.30, na naslovu: Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Slovenska 40, 2000 Maribor.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 10,286.610 SIT, najvišja cena:
16,968.762 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. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1544.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor
Št. 8120/1998/784
Ob-2683
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
Metod Prošek, Avšičeva 70, Ljubljana, tel.
061/174-34-41, faks 061/174-34-42.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža EURO-ISDN vozliščne telefonske centrale za RTP Maribor in RTP Cirkovce.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 34,000.000 SIT,
čas razpisa: 27. 3. 1998.
4. Rok izvedbe: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
ki so 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.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 3.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 21,849.284 SIT, najvišja cena:
32,874.263 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. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1417.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-2684
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 Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Mestni trg 1, Ljubljana, tel.
13-33-269, faks 318-350, soba št. 255.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja prizidka
ZU Janez Levec, Šmartinska c. 96, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
147,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
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: cena in dolžina garancije za izvedena dela.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998, ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 17, najnižja cena: 108,278.308 SIT, najvišja cena:
129,982.442 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-930.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Ob-2685
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: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport
Ajdovščina, kont. oseba Aleksandra Trebižan, IV. prekomorske 1, Ajdovščina, tel.
065/63-945, faks 065/62-678.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova bazenske
školjke olimpijskega bazena v Ajdovščini.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 18. 5.
1998 in/ali zaključek 20. 6. 1998.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, IV.
prekomorske 1, 5270 Ajdovščina.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 27,260.747,62 SIT, najvišja cena:
32,689.383,91 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. 24, z dne 27. 4.
1998; Ob-1436.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Zavod za kulturo,
izobraževanje in šport Ajdovščina
Št. 11/2-062/98
Ob-2686
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 Vrhnika, kont. oseba Treven Andrej, dipl. inž. gr., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del novogradnje osnovne šole na Vrhniki.
3. Orientacijska vrednost naročila:
600,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998 in zaključek oktober 1999.
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: usposobljenost ponudnika za izvajanje del, ponudbena cena, finančne
ugodnosti, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 3.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 589,542.751 SIT, najvišja cena:
648,997.130 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-795.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Občina Vrhnika
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Ob-2687
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: Javni zavod OZG, p.o., OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija dela pritličja otroške ambulante.
3. Orientacijska vrednost naročila: 10 do
12 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in zaključek 1. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji –
reference.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika pri dosedanjih delih naročnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 12.15, na naslovu: Lokainvest,
d.o.o.
Naročnik: JZ – OZG OE, ZD Škofja Loka, Stara c. 10, 4220 Škofja Loka.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 10,534.618 SIT, najvišja cena:
12,258.868 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. 3.
1998; Ob-1334.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Ob-2688
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: Javni zavod OZG, p.o., OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka.
2. Predmet javnega naročila: storitve –
oprema.
Navedba vsebine: oprema otroškega
dispanzerja (mizarska dela).
3. Orientacijska vrednost naročila:
12 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in zaključek 15. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji –
reference.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika pri dosedanjih delih naročnika.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 12.15, na naslovu: Lokainvest,
d.o.o.
Naročnik: JZ – OZG OE, ZD Škofja Loka, Stara c. 10, 4220 Škofja Loka.
Število prispelih ponudb: 10, najnižja cena: 6,699.037 SIT, najvišja cena:
11,668.006 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. 3.
1998; Ob-1335.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka
Ob-2694
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: Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719, e-mail Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava usnjenih rokavic in usnjenih pasov.
Dobava usnjenih rokavic in usnjenih pasov se bo izvajala na lokacije posameznih
carinarnic: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,400.000 SIT, od tega: 9,200.000 SIT
usnjene rokavice, 2,200.000 SIT usnjeni
pasovi.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: usnjene rokavice: začetek
30. 6. 1998 in zaključek 30. 9. 1998; usnjeni pasovi: začetek 30. 6. 1998 in zaključek 30. 8. 1998.
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: za izdelavo usnjenih pasov je bil
izbran en ponudnik, katerega ponudba je
bila popolna in ustrezna.
Za izdelavo usnjenih rokavic pa naročnik
ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu s 1. točko 41. člena ZJN.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava
RS,Šmartinska 130, Ljubljana, sejna soba,
11. nad.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: za usnjene rokavice: 6,501.600 SIT, za
usnjene pasove: 1,421.900 SIT; najvišja cena: za usnjene rokavice: 11,231.000 SIT;
za usnjene pasove: 2,451.750 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1631.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 5. 1998.
Ob-2695
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: Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77, faks
061/140-21-55, soba št. 719, e-mail
Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava moških
spomladansko jesenskih čevljev in ženskih letnih čevljev.
Dobava moških spomladansko jesenskih
čevljev in ženskih letnih čevljev se bo izvajala na lokacije carinarnic: Celje, Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,400.000 SIT, od tega: 10,750.000 SIT
moške spomladansko-jesenske čevlje in
2,650.000 SIT ženske letne čevlje.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: moške čevlje: začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 8. 1998; ženske
čevlje: začetek 1. 6. 1998 in zaključek
31. 7. 1998.
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: za izdelavo moških spomladansko jesenskih čevljev je bil izbran ponudnik,
katerega ponudba je bila popolna in ustrezna.
Naročnik je po dveh neuspelih javnih razpisih oddal javno naročilo za izdelavo ženskih letnih čevljev z neposredno pogodbo,
kar je v skladu s 4. točko 41. člena ZJN.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska urpava RS,Šmartinska 130, Ljubljana, sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: za moške spomladansko jesenske čevlje: 6,801.900 SIT, za ženske letne čevlje:
1,822.065 SIT; najvišja cena: za moške
spomladansko
jesenske
čevlje:
10,667.370 SIT; za ženske letne čevlje:
2,253.300 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1630.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
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Ob-2696
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: Carinska uprava RS, kont. oseba Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 22-77,
faks 061/140-21-55, soba št. 719,
Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava moških letnih in zimskih nogavic ter ženskih hlačnih nogavic.
Dobava moških letnih in zimskih nogavic
ter ženskih hlačnih nogavic se bo izvajala
na lokacije posameznih carinarnic: Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,220.000 SIT, od tega: 2,220.000 SIT za
moške letne nogavice, 2,700.000 SIT za
moške zimske nogavice, 1,300.000 SIT za
ženske hlačne nogavice.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: moške letne nogavice: začetek 18. 5. 1998 in zaključek 30. 6. 1998;
moške zimske nogavice: začetek 18. 5.
1998 in zaključek 30. 9. 1998; ženske
hlačne nogavice: začetek 18. 5. 1998 in
zaključek 30. 6. 1998.
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: za izdelavo moških letnih in zimskih nogavic je bil izbran en ponudnik ter za
izdelavo ženskih hlačnih nogavic drugi ponudnik, katerih ponudbi sta bili popolni in
ustrezni.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Carinska urpava RS,Šmartinska 130, Ljubljana, sejna soba, 11. nad.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: za moške letne nogavice: 2,156.825
SIT, za moške zimske nogavice:
2,508.860 SIT, za ženske hlačne nogavice: 1,198.570 SIT; najvišja cena: za moške letne nogavice: 2,596.250 SIT; za moške zimske nogavice: 2,596.750 SIT, za
ženske hlačne nogavice: 1,285.363 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1547.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Carinska uprava RS
Ob-2697
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 Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Franc Vreže.
2. Predmet javnega naročila: dobava pisarniškega in računalniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
400.000 SIT na mesec.
4. Rok začetka in dokončanja dobave:
začetek maj 1998 in zaključek 31. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejša cena in reference.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik DZS, d.d.,
Trgovina, Šmartinska 152, Ljubljana, na
podlagi najugodnejših cen za dobavo materiala.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 4.
1998 ob 11. uri, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.
Prispele so 4 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. 29, z dne 10. 4.
1998; Ob-1624.
Ob-2698
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 Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Franc Vreže.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
in pomožnih prostorov Mestne občine
Ptuj, v izmeri 2200 m2 (tudi v dopoldanskem času, ob sobotah in dela prostih
dnevih).
3. Orientacijska vrednost naročila:
210 SIT/m 2.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek maj 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: v ceni
nudi večji obseg del.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik CSM,
d.o.o., Gregorčičeva 28, Maribor, na podlagi cene 219,87SIT/m2, ker v ceni nudi
večji obseg del in delo ob sobotah.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 11. uri, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.
Prispeli sta dve ponudbi.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.
Mestna občina Ptuj
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Št. 34406-4/98-12
Ob-2699
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
kont. oseba Mirko Zidar, tel. 0601/26-255.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
talne signalizacije cest v Občini Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: dva meseca, maj
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugodnosti ponudnika, ki so za naročnika pomembne.
Izbran je bil ponudnik SPOT, d.o.o., Pod
gozdom 1, 1420 Trbovlje.
Pogodbena vrednost del: 5,012.392 SIT.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 8.30, na naslovu: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, Oddelek za okolje in prostor.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 3,978.127,20 SIT, najvišja cena:
6,976.973 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998; Ob-1773.
Občina Trbovlje
Ob-2700
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, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje in Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, Celje, kont.
osebe: za javno naročilo a) Janez Bromše
in Andrej Marinček, Energetika Celje, Mariborska 2, Celje, tel. 063/484-967, za javno naročilo b) Ljubomir Prelog, Energetika
Celje,
Škapinova
1a,
Celje,
tel.
063/33-742.
2. Predmet javnega naročila: izvedba investicijskih del:
a) izgradnja plinovodnega omrežja
na Ljubečni v Celju, II. del,
b) sanacija toplotne izolacije na vročevodnem omrežju v Celju.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 22,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
a) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, konec
izvedbe: 15. 9. 1998 (vključno z uspešno
opravljenim tehničnim pregledom),
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b) začetek izvedbe: 1. 6. 1998, konec
izvedbe: 1. 8. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: reference in ostala merila, navedena v razpisu.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbrane ponudnike: reference, kvaliteta izvedbe in ostala merila v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 9. in 10. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, prešernova 27, Celje.
Število prispelih ponudb: a) 4, b) 6;
najnižja cena: a) 22,546.486,30 SIT,
b) 12,053.549 SIT, najvišja cena:
a) 26,284.995,60 SIT, b) 15,457.050,10
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1514.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 119/98
Ob-2701
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: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta
12, Ljubljana, kont. oseba vodja službe za
prehrano
Radmila
Bosnić,
tel.
061/312-294 in 061/322-391, faks
061/13-26-090.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago-živila.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava
živil razvrščenih v 15 skupin.
3. Orientacijska vrednost naročila:
116,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 6.
1998 in zaključek 31. 5. 2000.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: zahtevana kvaliteta, najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki so bili
izbrani kot najugodnejši:
1. skupina živil – Mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana,
2. skupina živil – Meso in mesni izdelki:
Mesarija Lajči, Mira Cigut s.p. Notranje Gorice,
3. skupina živil – Ribe in konzervirane
ribe: Impuls, d.o.o., Domžale in Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Mengeš,
4. skupina živil – Jajca: Mercator-Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kočevje,
5. skupina živil – Olja in izdelki: Helios,
Oljarna Domžale, d.o.o., Domžale, Kolinska, d.d., Ljubljana in Mariborska mlekarna, d.o.o., Maribor,
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6. skupina živil – Sveža zelenjava in suhe stročnice: Kralj Stanislav Dol pri Ljubljani, Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana in Mercator-Kmetijska zadruga Stična Ivančna Gorica,
7. skupina živil – Zamrznjena in konzervirana zelenjava: Brumec-Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Mengeš, Ljubljanske mlekarne,
d.o.o., Ljubljana, Kolinska, d.d., Ljubljana
in Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
8. skupina živil – Sadje: Domačija Kostevc Ljubljana, Domačija Dežman Ljubljana in Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
9. skupina živil – Konzervirano sadje:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana in
Eta, d.d., Kamnik,
10. skupina živil – Sadni sokovi: Dana
Mirna, p.o. in Impuls, d.o.o., Domžale,
11. skupina živil – Žita, mlevski izdelki in
testenine: Žito Mlini, d.o.o., Ljubljana, Žito
Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o., Ljubljana, Kolinska, d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica in Impuls, d.o.o., Domžale,
12. skupina živil – Zamrznjeni izdelki iz
testa: Mercator-Pekarna Grosuplje,
13. skupina živil – Kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Kranj, d.d., Naklo in Pekarna
Pečjak, d.o.o., Škofljica,
14. skupina živil – Slaščičarski izdelki in
keksi: Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
15. skupina živil – Ostalo prehrambeno
blago: Kolinska, d.d., Ljubljana in Čebelarstvo Polhov Gradec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 47.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list Rs, št. 18, z dne 6. 3. 1998;
Ob-921.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Vrtec Ljubljana Center
Št. 34/98-4
Ob-2702
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: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, kont. oseba Mojca Kraševec, dipl. inž. farm., tel. in
faks 067/21-333.
2. Predmet javnega naročila: blago –
sanitetni obvezilni material, šivalni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kvaliteta, cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:

a) sanitetno obvezilni material v vrednosti 14,500.000 SIT:
1. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasiča 10, Ljubljana,
2. Tosama Domžale, Vir, Šaranovičeva
35, Domžale,
3. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Rimska 8, Ljubljana,
4. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
Ljubljana,
5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana;
b) šivalni
material
v
vrednosti
4,500.000 SIT:
1. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasiča 10, Ljubljana,
2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 8.30, na naslovu: Bolnišnica Postojna, Prečna ulica 4.
Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-712.
Št. 34/98-4
Ob-2703A
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: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, kont. oseba Bogdan Bergoč, jur., tel. in faks
067/21-333.
2. Predmet javnega naročila: blago –
gorivo, tehnični in medicinski plini.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:
a) gorivo: Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, TOE Koper, Ferrarska
16, Koper in S-TRADE, d.o.o., Ljubljana,Gumnišče 11, Škofljica.
b) tehnični in medicinski plini: OMV Istrabenz, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 7,
Koper.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.
1998 ob 8.30, na naslovu: Bolnišnica Postojna, Prečna ulica 4.
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. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-713.
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Št. 34/98-4
Ob2703B
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: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, kont. oseba Bogdan Bergoč, jur., tel. in faks
067/21-333.
2. Predmet javnega naročila: blago –
živila (splošno prehrambeno blago,
kruh, meso in mesni izdelki, ribe, sadje
in zelenjava, mleko in mlečni izdelki).
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,840.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kvaliteta, cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Ime in naziv ponudnikov, ki so bili izbrani
kot najugodnejši ponudniki:
a) splošno prehrambeno blago, ribe,
sadje in zelenjava: Emona, Blagovni center,
d.d., Šmartinska 130, Ljubljana,
b) kruh: Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvorska 5c, Postojna,
c) meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki: Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, z.o.o., Tržaška 45, Postojna.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 3.
1998 ob 8.30, na naslovu: Bolnišnica Postojna, Prečna ulica 4.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998.
Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK53 UM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
132,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 110,768.700 SIT, najvišja cena:
129,855.000 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. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905A.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK53 UM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
113,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 84,450.300 SIT, najvišja cena:
111,794.000 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. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905B.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 UM.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 81,827.550 SIT, najvišja cena:
99,924.000 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. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 M/GM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
148,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 149,940.000 SIT, najvišja cena:
179,047.800 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-905Č.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 GM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 161,827.000 SIT, najvišja cena:
189,011.960 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-905D.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 GM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, re-
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ference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 152,167.500 SIT, najvišja cena:
180,559.515 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-905E.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 GM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 152,518.700 SIT, najvišja cena:
180,314.935 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-905F.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716G
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TK59 M/GM.
3. Orientacijska vrednost naročila:
84,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 86,146.800 SIT, najvišja cena:
131,955.000 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. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TOSM 03.
3. Orientacijska vrednost naročila:
97,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 80,546.300 SIT, najvišja cena:
117,634.245 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905H.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Št. 5/3/334/37-98
Ob-2716I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: telekomunikacijski
kabel, tip TOSM 03.
3. Orientacijska vrednost naročila:
136,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivno v 12 mesecih
od podpisa pogodbe, v roku 5 delovnih dni
po odpoklicu.
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: cena, tehnična opremljenost, reference ponudnikov, reference kadrov, rok
dobave, ustreznost ponujenega blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Cigaletova 15,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 8, veljavnih: 7,
najnižja cena: 113,206.000 SIT, najvišja
cena: 148,624.000 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. 15 z dne 27. 2. 1998;
Ob-905I.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 5. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-2780
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 Franci Šoba, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/17-88-316.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prometna študija
Beltinci–Radmožanci 1. faza (vključno
obvoznica Lendava).
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izdelave študije je 3,5
mesece po podpisu pogodbe.
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 Trafcons,
d.o.o., Ljubljana je v skladu z razpisnimi
pogoji, popolna in najcenejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 4.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
cest, Tržaška 19, Ljubljana.
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 5,750.000 SIT, najvišja cena:
8,669.100 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. 24, z dne 27. 3.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-2689
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: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila so gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri rekonstrukciji elektro
strojne delavnice – izgradnji AB montažne hale.
3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
april 1998, in/ali zaključek april 1999.
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: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del, kot tudi ponujene ugodnosti
ponudnika ter dosedanje reference izvajalca in odkup samskega doma v naselju Kanižarica.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 12. uri, na Rudniku Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., Kanižarica, 8340 Črnomelj.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 128,873.420 SIT, najvišja cena:
140,147.026 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-866.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.
Ob-2690
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: gradbena
dela.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila so gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri rekonstrukciji žage – lesni obrat izgradnja AB montažne hale.
3. Orientacijska vrednost naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek april
1998, in/ali zaključek april 1999.
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: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del, kot tudi ponujene ugodnosti
ponudnika ter dosedanje reference izvajalca in odkup samskega doma v naselju Kanižarica.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 3.
1998 ob 12. uri, na Rudniku Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., Kanižarica, 8340 Črnomelj.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 99,222.809,20 SIT, najvišja cena:
110, 765.619 SIT.
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-865.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 4. 1998.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj
Ob-2691
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 – Koroška bela 3.
3. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: takoj po uveljavitvi pogodbe, zaključek: 10. 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: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 11.30, na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 7,490.000 SIT, najvišja cena:
8,575.000 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. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1517.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Ob-2692
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 – Hotedrščica,
2.3. zemljiškokatastrska nova izmera – Dol. Logatec,
2.4. zemljiškokatastrska nova izmera – Sežana.
3. Orientacijska vrednost: 2.1. –
2,500.000 SIT; 2.2. – 2,000.000 SIT; 2.3.
– 2,000.000 SIT; 2.4. – 7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek: pri obeh nalogah
– takoj po uveljavitvi pogodbe, zaključek:
2.1. – 1. 10. 1998; 2.2. – 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,
– nalogi 2.3. in 2.4. nista oddani.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 10.30, na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2.1. – 3; 2.2.
– 3; najnižja cena: 2.1. 3,460.000 SIT;
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2.2. 2,250.000 SIT, najvišja cena:
2.1. 5,700.000 SIT; 2.2. 2,900.000 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. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1516.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Ob-2693
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. izrisi iz digitalnih baz (DKN, DOF5, RPE).
3. Orientacijska vrednost: 12,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 5. 1998 in zaključek 31. 3. 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.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 4.
1998 ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: ponudnik je izpolnil cenik iz razpisne
dokumentacije, najvišja cena: ponudnik je
izpolnil cenik iz razpisne dokumentacije.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1497.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 5. 1998.
Geodetska uprava RS
Št. 0048/1-308/24-6-98
Ob-2795
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 Milan Ramovš, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-5651.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: odprodaja rabljenih
vozil MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 25 dni po podpisu pogodbe, vendar ne pred plačilom.

5. Utemeljitev: najvišja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
Opis: na javni razpis sta prispeli 2 veljavni in popolni ponudbi. Izbira najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi ponderiranega merila – najvišji ceni, ki je bilo določeno v razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik: Avto Garbajs, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana, naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 10,473.000 SIT, najvišja cena:
11,319.000 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. 27 z dne 3. 4. 1998,
Ob-1606 in Časopis Delo, dne 3. 4. 1998..
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-2796
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: Gasilsko reševalna služba Kranj, kont.
oseba Milan Pogačnik, dipl. inž., Bleiweisova c. 34, Kranj, tel. 375-264, faks 375-252,
soba št. 205.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: GVC z opremo, sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
47 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del (kompletno vozilo z opremo): 9 mesecev, začetek junija 1998 in/ali
zaključek februarja 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost in lastnosti opreme ter
skladnost z razpisno dokumentacijo, cena
in plačilni pogoji, celovitost ponudbe, upoštevanje rokov dobave, ugodnosti servisiranja, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova c. 34, Kranj.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 28,366.589 SIT, najvišja cena:
46,673.535 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-854.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: po 20. 5. 1998.
Gasilsko reševalna služba Kranj
Ob-2797
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, tel. 069/1444, faks 069/31-444.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje KKO in RNO (gradbena in montažna dela) na območju
KATC Črenšovci – naselja Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
41,771.009,50 SIT.
4. Dobavni rok: od 11. 5. 1998 do
25. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: odločujoča merila za izbiro ponudnika so bile predvsem reference ponudnika in ustreznost tehnične opremljenosti
ter kadrovske zasedbe ponudnika glede na
stopnjo in vrsto izobrazbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 4.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 36,618.881,62 SIT, najvišja cena:
47,000.022,70 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. 22 z dne 20. 3. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Murska Sobota
Ob-2798
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 Hodoš-Šalovci, kont. oseba
Aleksander Abraham, Šalovci 163, Šalovci,
tel. 069/59-250, faks 069/59-250.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema telovadnice pri Osnovni šoli Šalovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek junij 1998 in zaključek avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 13. uri, na naslovu: ZEU – Družba

za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 7,400.593,50 SIT, najvišja cena:
7,758.570 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. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1526.
Občina Hodoš-Šalovci
Št. 35101-00-1/98
Ob-2805
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 Dol pri Ljubljani, kont. oseba
Mojca Marinček, Videm 48, Dol pri Ljubljani, tel. 061/647-201, faks: 647-096.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: večja vzdrževalna
dela na lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Dol pri Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: do konca avgusta 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, drugo.
6. Kraj in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Občina Dol pri
Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 11,964.566,25 SIT, najvišja cena:
14,456.643 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. 24, z dne 27. 3.
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 5. 1998.
Občina Dol pri Ljubljani
Ob-2806
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: Prostovoljno gasilsko društvo Postojna,
Ulica 1. maja 7, Postojna, kontaktna oseba:
Triler Boštjan tel. 067/21-674.
2. Predmet javnega naročila: osnovno
sredstvo.
Navedba vsebine: nabava vozila za gašenje GVC 24/50.
3. Orjentacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok za dobavo: v letu 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, najboljši plačilni pogoji. Upoštevani
so bili vsi razpisni pogoji.
6. Kraj, datum, ura javnega odpiranja ponudb: Postojna, 24. 4. 1998 ob 9. uri na
naslovu: Prostovoljno gasilsko društvo Postojna, Ulica 1. maja 7, Postojna.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 20,903.665 SIT, najvišja cena
34,299.398 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-1184.
Prostovoljno gasilsko društvo
Postojna

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-2781A
Na podlagi šestega 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: arheološka izkopavanja na lokaciji Mrzlo polje 1 in 2 na
AC Višnja Gora–Bič.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
103,155.445 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 115 dni po uvedbi v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: LRZVNKD je v skladu z zakonom
o naravni in kulturni dediščini edina pooblaščena organizacija za izvajanje arheoloških pregledov, preiskav na območju predmetnih občin.
Ob-2781B
Na podlagi šestega 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: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: arheološka izkopavanja na lokaciji Ivančna Gorica na AC
Višnja Gora–Bič.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
5,339.046 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 18 dni po uvedbi v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: LRZVNKD je v skladu z zakonom
o naravni in kulturni dediščini edina pooblaščena organizacija za izvajanje arheoloških pregledov, preiskav na območju predmetnih občin.
DARS, d.d.
Ob-2821
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: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, kont. oseba Gabrijel Stavbar,
Valvazorjeva ul. 19, Maribor, tel.
062/311-993, faks 062/225-312.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: preureditev centralne kurjave na olje na železniški postaji
Tezno–Jug Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,466.638 SIT.
4. Dobavni rok: 7 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, Infrastruktura, SVP Maribor, kont. oseba Gabrijel Stavbar, Valvasorjeva ul. 19, Maribor.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 1,466.638 SIT, najvišja cena:
1,571.821 SIT.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrstruktura

Javni razpisi
Ob-2636
Na podlagi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za leto 1998 (sklep Mestne občine Koper z dne 26. 3. 1998) in na
podlagi meril za sofinanciranje programov
športa v Mestni občini Koper, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki
so v javnem interesu v letu 1998
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev, ustanovljena za
območje Mestne občine Koper,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne šole,
srednje šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
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II. V letu 1998 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke »Zlati sonček« in plavalne
tečaje,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok v šolskih športnih društvih, ki imajo značaj redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v
okviru programa športne značke »Zlati sonček«, tečaje plavanja, organizacijo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj.
2. Šport mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja:
– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– športnorekreativne programe za odrasle,
– množične športno rekreativne akcije
in prireditve.
4. Področje skupnega pomena:
– strokovno izpopolnjevanje športnih delavcev,
– priznanja športnim delavcem in športnikom,
– organizacijske storitve na nivoju občine.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi občinskih meril za financiranje v
letu 1998.
Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež v Mestni občini Koper in sta od njihove registracije že pretekli dve leti.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij, zavodov in društev,
ki so svoje programe izvajali že v letu 1997.
Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Koper in za zavode (vrtci,
šole) s sedežem v Mestni občini Koper,
lahko le-ta v njihovem imenu kandidira na
razpis za pridobitev sredstev pod II., 1., 2.,
3. in 4. točke.
V primeru, da ugotovimo, da je posamezno društvo, klub ali zavod prijavilo na
razpis enak program kot ga je v njihovem
imenu prijavila Športna zveza Koper, bomo
kot veljavno prijavo upoštevali prijavo Športne zveze Koper.
IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
V. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper, s pripisom »javni razpis – šport«.
Enotne obrazce za prijavo in podrobne
informacije dobite pri Andreju Mažgonu,
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, tel.
446-260.
Prijava mora biti oddana na ožigosanem
obrazcu naročnika. Priložen mora biti kratek opis dosedanjega dela, fotokopija odločbe upravne enote o vpisu v register društev.

Zasebniki in druge organizacije predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu.
VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.
VII. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili pogodbe.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti
Št. 37/98
Ob-2786
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstv proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
Mestna občina Ptuj – Javni zavod Center
interesnih dejavnosti Ptuj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih in
otroških projektov za leto 1998 v
Mestni občini Ptuj
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj – Javni
zavod Center interesnih dejavnosti (CID
Ptuj), Dravska ulica 18, Ptuj.
2. Namen javnega razpisa: sofinanciranje projektov društev, neformalnih skupin in posameznikov, katerih dejavnost
je usmerjena k otrokom in mladini med
3. in 27. letom v Mestni občini Ptuj.
3. Orientacijska vrednost razpisa znaša
2,981.000 SIT.
4. Rok izvedbe: izvajalec mora projekte,
prijavljene na ta razpis, izvesti do 15. 12.
1998.
5. Merila, pogoji in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
I. Prednostna merila pri izboru projektov:
– izrazito otroški oziroma mladinski projekt, katerega realnost, uporabnost in izvedljivost je jasno opredeljena v ponudbi;
– dosedanji dosežki prijavitelja pri izvajanju projektov za otroke in mladino;
– natančna slika predvidenih prihodkov
in odhodkov, realnost in logičnost finančnih
sredstev – podrobna opredelitev posameznih postavk v finančni konstrukciji, ki izhaja
iz posameznih sklopov aktivnosti v okviru
projekta, racionalnost in ugodnost;
– finančna konstrukcija mora biti pregledna, vsi seštevki se morajo ujemati;
– časovna razdelanost projekta (dolžina
trajanja projekta, mejniki);
– primernost in upravičenost izbire lokacije;
– sodelovanje z drugimi organizacijami
in institucijami;
– projekti, ki omogočajo aktivno udeležbo otrok in mladine;
– reference prijavitelja.
II. Pogoji in omejitve za dodelitev sredstev:
A)
– CID Ptuj bo izmed prispelih ponudb
izbral najbolj kvalitetne glede na namen in;
– pogoje razpisa, vendar največ do 50%
vrednosti projekta;
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– izvajalec projekta mora zagotoviti najmanj 25% financiranja iz neproračunskih virov.
B) Na ta razpis lahko oddajo svoje ponudbe:
– nevladne, neprofitne in prostovoljne organizacije, ki so kot pravne osebe registrirane v RS (društva, zveze društev, zavodi) in
opravljajo mladinsko delo oziroma izvajajo
projekte za otroke in mladino;
– polnoletne in poslovno sposobne fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije, ki so aktivni udeleženci v neformalnih skupinah otrok oziroma mladih ali nastopajo v funkciji pogodbenega zstopnika takšne skupine.
C) Na ta razpis ne morejo oddati ponudbe:
– gospodarske družbe, ustanovljene po
zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93) in javni zavodi;
– mladinske politične organizacije oziroma podmladki v političnih strankah, če so
le-te registrirane po zakonu o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).
Č) Upoštevane ne bodo ponudbe, ki imajo naravo:
– projektov, ki imajo finančni profit;
– izmenjav in tečajev;
– športnih tekmovanj oziroma prireditev;
– investicij ali nakupa opreme;
– statusnih dejavnosti organizacij.
6. Način oddaje ponudb in rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Ponudbe, ki morajo biti izdelane v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ponudniki oddajo na naslov: Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj, Vošnjakova
ulica 5, 2250 Ptuj, do 5. 6. 1998 do
12. ure, ali poslane priporočeno po pošti
do 5. 6. 1998, v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – ponudba za otroški oziroma
mladinski projekt!« in opremljene z naslovom oziroma jasno navedbo ponudnika (naziv, naslov, žig). Če je dokumentacija v večih ovojnicah, mora biti vsaka ovojnica tako
opremljena in zaporedno označena z arabsko številko. Ponudniki morajo oddati svoje
ponudbe na izpolnjenem razpisnem obrazcu (iz razpisne dokumentacije) z vtipkanimi
podatki. Ponudniki bodo prejeli potrdilo o
prevzemu ponudbe.
7. Razpisno dokumentacijo (razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne informacije dobijo ponudniki osebno na CID Ptuj,
Vošnjakova ulica 5, vsak delovni dan med
9. in 11. uro, ali po tel. 062/785-540 in
062/779-218. Kont. oseba: Jurij Šarman.
8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 6.
1998, v Mestni hiši, soba št. 2/I, Mestni trg
1, Ptuj.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja komisiji
predložiti pisna pooblastila za sodelovanje
pri odpiranju ponudb.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 10. 7. 1998.
Mestna občina Ptuj
Center interesnih dejavnosti Ptuj

Ob-2807
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96)
in 5. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: Uprava)
javni razpis
za subvencioniranje izgradnje objektov
in naprav obveznih lokalnih javnih
služb iz proračuna Republike Slovenije
v letu 1998
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb z nepovratnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije v letu 1998, na
naslednjih področjih:
1. ravnanje s komunalnimi odpadki - izgradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic
odpadkov za nadaljnjo predelavo - v okvirni
višini 150 mio SIT,
2. čiščenje komunalnih odpadnih voda v okvirni višini 120 mio SIT,
3. odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda - v okvirni višini 100 mio SIT,
4. oskrba s pitno vodo - varovanje in
zaščita vodnih virov - v okvirni višini 96 mio
SIT.
Uprava si pridržuje pravico spremembe
navedenih okvirnih zneskov za posamezna
področja, kot tudi skupnega zneska.
II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji-lokalne skupnosti ali izvajalci ustrezne gospodarske javne službe, kot njeni pooblaščeni
nosilci investitorskih poslov. Lokalna skupnost se lahko prijavi pod pogojem, da ima
za področja, za katera bodo porabljena
sredstva subvencij, organizirano javno službo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Upravičenci do prijave, ki so izpolnili
predpisane pogoje in so bili uvrščeni v nadaljni postopek po javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997 (Ur. l. RS, št.
23/97), vendar zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sredstev sofinanciranja iz
javnega razpisa, se lahko ponovno prijavijo
na razpis.
Za upravičenost prijave pod tč. I/2. in I/
3. mora lokalna skupnost dokazati, da je v
letih 1997 in 1998 preko ustreznega izvajalca javne službe pobirala na svojem območju takso za obremenjevanje voda, skladno z uredbo o taksi za obremenjenvanje
vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96).
III. Pogoji za subvencioniranje
Pod tč. I/1 bo Uprava obravnavala investicije s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki in sicer izgradnjo odlagališč ter objektov, s katerimi se zmanjšujejo količine in
nevarnostni potencial odpadkov, namenjenih za odlaganje oziroma odloženih odpadkov (sortirnice odpadkov, kompostarne, ob-
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jekte za predpripravo odpadkov za nadaljnjo predelavo, objekte za kontrolo količin
odpadkov za odlaganje, objekte za zmanjševanje emisij iz odlagališč odpadkov, itd).
Sanacija odlagališč bo obravnavana samo v
primerih, ko se v postopkih sanacije upoštevajo tehnične norme, ki jih določa predlog evropske direktive o odlagališčih
(COM(97)105 - final) in je v okviru sanacije
poskrbljeno za odlaganje odpadkov še najmanj za 5 let.
Pod tč. I/2 bo Uprava obravnavala samo
investicije za tiste ČN, ki so bile v gradnji ali
so se pričele graditi že preteklo leto ali v
primerih, ko gre za obnovo ali rekonstrukcijo obstoječih naprav zaradi zvišanja učinka
čiščenja in prilagoditve delovanja veljavnim
predpisom.
Pod tč. I/3 bo Uprava obravnavala samo
tiste investicije, ki so se pričele graditi že v
preteklem letu in gre za investicije posebnega pomena glede na kriterije iz tč. VI.
Pod tč. I/4 bo Uprava obravnavala samo
tiste investicije, ki so se pričele graditi že v
preteklem letu ali ko gre za investicije posebnega pomena glede na kriterije iz tč. VI.
Uprava bo subvencionirala izbrane investicije praviloma do višine 50% vrednosti
izvajalskih pogodb, odvisno od izpolnjevanja prednostnih kriterijev. Izjemoma bo ta
odstotek lahko višji, v primeru če gre za
pospešitev dokončanja večletnih investicij,
ki jih je Uprava že sofinancirala v preteklem
obdobju.
Predmet subvencioniranja niso stroški investicije do pridobitve gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi del, stroški gradbenega nadzora in stroški najemanja kreditov.
V primerih, ko gre za nadaljevanje investicije za katero so bila v preteklosti že odobrena sredstva proračuna Republike Slovenije, bo Uprava dodelila subvencije le, če
so pogodbene obveznosti iz preteklosti v
celoti izpolnjene.
IV. Način subvencioniranja
Uprava bo z izbranim prejemnikom subvencije sklenila pogodbo o subvencioranju.
Svoje obveznosti po pogodbi bo Uprava poravnavala v odobrenem deležu, po pogodbeni dinamiki na podlagi zahtevkov prejemnikov subvencij s priloženimi situacijami in
računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika lokalne skupnosti.
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
V. Dokumentacija
Prijavitelj je dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:
1. vlogo za dodelitev subvencije s podatki prijavitelja in podatki o investiciji (na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije),
2. dokaz o ustrezni organiziranosti javne
službe (iz prvega odstavka tč. II),
3. gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del za
prijavljeno investicijo,
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4. izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v dokumentu pod tč. V/3, skladno z
navodili v razpisni dokumentaciji,
5. investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo, izdelano v skladu z navodili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji,
6. zapisnik o odpiranju ponudb in sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi
javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe,
7. pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom,
8. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
tč. III o pričetku gradnje investicije skladno
z navodili v razpisni dokumentaciji.
Pogodba iz tč. V/7 mora vsebovati
ustrezna določila o zavarovanju pogodbenih obveznosti v skladu s predpisi o javnih
naročilih ter določilo, da lahko nadzira kvaliteto, obseg in izvajanje terminskega plana
dogovorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik Uprave.
Prijavitelji za področje iz tč. I/2 in I/3
morajo, glede na tretji odstavek tč. II, predložiti tudi dokazilo o izvajanju uredbe o taksi
za obremenjevanje vode.
Upravičenci iz drugega odstavka tč. II
tega razpisa ob prijavi predložijo samo izpolnjen ustrezen obrazec iz razpisne dokumentacije, v primeru prijave na predmet razpisa iz tč. I/2 in I/3 pa tudi dokazila iz
prejšnjega odstavka.
Uprava si pridržuje pravico, da po svoji
presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo, tehnično-tehnoloških rešitev projektne
dokumentacije, citirane v dokumentu pod
tč. V/3 in presojo izvajalske pogodbe iz tč.
V/7, o čemer bo predhodno obvestila prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo
strinjal z naročilom revizije oziroma presoje,
se bo štelo, da je odstopil od prijave na
javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno dokumentacijo. Če kandidat dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.
VI. Kriteriji
Uprava bo prednostno obravnavala vse
vloge za sofinanciranje investicij:
– na območjih, ki jih je prizadel potres
12. 4. 1998,
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– ki varujejo okoljsko občutljiva območja
(jezera, morje, kraški svet, vodni viri, narodni parki),
– pri katerih je izkazana relativno večja
finančna udeležba lastnih sredstev.
Na posameznih področjih so prednostni
kriteriji še naslednji:
1. pri ravnanju s komunalnimi odpadki:
– ločeno zbiranje odpadkov in zagotovljenost predelave tako zbranih snovi (papir,
steklo, plastika, kovine),
– izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo
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organski ogljik, iz odpadkov, namenjenih za
odlaganje,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– življenjska doba naložbe in velikost
oskrbovane regije - za najmanj 20 let in za
najmanj 40.000 prebivalcev (izgradnja novih odlagališč mora zajemati tudi sanacijo
obstoječih odlagališč);
2. pri čiščenju komunalnih odpadnih voda :
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– doseganje zahtevane stopnje čiščenja
po veljavnih predpisih,
– izkazan vpliv na vir pitne vode;
3. pri odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda :
– priključitev širšega območja na obstoječo čistilno napravo z ustrezno stopnjo
čiščenja,
– izkazan vpliv na vir pitne vode.
4. pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in visoka stopnja ogroženosti obstoječih vodnih virov,
– nadomestna oskrba s pitno vodo, zaradi obremenjenosti okolja, ki je posledica
starih bremen,
– podpiranje regionalnih projektov ohranitve poseljenosti podeželja (predvsem projekti sofinancirani s sredstvi drugih ministrstev)
VII. Rok in način prijave
Rok za prijavo v predpisani obliki je - ne
glede na vrsto prenosa - do 24. 6. 1998 do
15. ure.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumentacije je treba oddati na naslov: “Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
1000 Ljubljana, Trg Republike 3“ in sicer
za vsako investicijo posebej v zaprti kuverti
z navedbo naslova pošiljatelja in napisom:
“Prijava na javni razpis za subvencije - Ne
odpiraj - Vloga!“.
Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 22. 5. 1998
dalje med 13. in 15. uro na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d.,
1000 Ljubljana, Trg Republike 3, tel.
061 12 55 178, pri Poloni Dodič, proti
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT. Kandidati se lahko dogovorijo tudi za dostavo razpisne dokumentacije po pošti.
Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3. Odgovori na vprašanja, pomembna za vse prijavitelje, bodo poslani
vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije za konkretno področje iz točke I. tega
razpisa.
Komisija bo v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene vloge pričela odpirati dne 29. 6. 1998 in sicer po vrstnem
redu v katerem so bile predložene.
Uprava bo o izidu razpisa obvestila vse
prijavitelje v roku 45 dni po končanem odpiranju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 123
Ob-2808
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trg svobode
3, Maribor, objavlja
javni razpis
za pomoč pri postavitvi in začetku
delovanja garancijskih skladov
Razpoložljiva sredstva na proračunski
postavki 4137 - Garancijski sklad - so namenjena okvirno v višini 500,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo v sodelovanju s PHARE programom
za področje malega gospodarstva sofinanciralo projekte razvoja in postavitve garancijskih skladov za področje malega gospodarstva. Projekt razvoja in postavitve bo podprt v skladu s skupnim razvojnim konceptom, izdelanim v sodelovanju s strokovnjaki
PHARE, predstavniki Sklada za razvoj malega gospodarstva RS, RPC - Regionalnih
podjetniških centrov in lokalnih skladov za
razvoj malega gospodarstva.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe regionalnega značaja, ki imajo kot prioriteto v svojih nalogah in delih opredeljen
razvoj podjetništva in obrti.
Prijavitelj mora imeti :
– izdelan poslovni načrt postavitve razvoja in delovanja garancijskega sklada,
– “feasibility studio” za postavitev garancijskega sklada, pozitivno ocenjeno s strani
mednarodnega strokovnjaka v okviru programa PHARE ali katerekoli druge priznane
finančne institucije, potrjenega s strani Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem.
Poslovni načrt, ki mora biti izdelan za
obdobje petih let, mora vključevati poleg
vseh obveznih elementov še rešitve za naslednja področja:
– analiza stanja na področju malega gospodarstva, problemi pri financiranju malega
gospodarstva v regiji in potreba po ustanovitvi “regionalnega garancijskega sklada”,
– predvideni učinki delovanja “regionalnega garancijskega sklada”,
– organizacijska shema delovanja “regionalnega garancijskega sklada”,
– finančni načrt za obdobje petih let,
– partnerji v projektu, njihove povezave
in odvisnosti, učinki, viri in način zagotavljanja,
– oblikovanje kreditnega in garancijskega potenciala, viri, sheme, pogoji dodeljevanja,
– pravni status “regionalnega garancijskega sklada”,
– upravljanje, vodenje in delovanje “regionalnega garancijskega sklada”,
– nadzor nad porabo sredstev “regionalnega garancijskega sklada”,
– možne oblike zavarovanj poroštev,
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– pogoji sodelovanja z bankami,
– simulacija modela zbiranja, ocenjevanja, dodeljevanja, spremljanja dodelitve garancij za vsako od izbranih ciljnih skupin.
3. Vsebina vloge
– poslovni načrt “regionalnega garancijskega sklada”,
– prijavni obrazec, ki ga prijavitelj dobi
na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem,
– fazni plan izvedbe projekta in dinamiko
porabe sredstev,
– pismo o nameri o vstopu več partnerjev v “regionalni garancijski sklad”,
– reference regionalne institucije za področje dodeljevanja garancij, v okviru katere bo “regionalni garancijski sklad” deloval,
– reference in dosedanje izkušnje institucije, ki bo operativno opravljala naloge in
dela “regionalnega garancijskega sklada”,
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete na naslov Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Kotnikova 5, Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali osebno v vložišču. Prijava naj ima oznako “Ne
odpiraj! Prijava na razpis - Garancijski skladi”.
Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi četrtek v mesecu ob 10.30 v prostorih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem. Prvo odpiranje bo 4. 6. 1998 ob 10.30.
Dodatne informacije dobite pri Maji Šubic tel. 178-33-15.
Javni razpis
za sofinanciranje specialističnega
svetovanja v malem gospodarstva
Razpoložljiva sredstva na proračunski
postavki 3986 - Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo - so namenjena okvirno v višini 10,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo specialistično svetovanja z naslednjih področij:
– finance, razen računovodskih storitev,
– pravo,
– organizacija,
– marketing,
– razvoj,
– načrtovanje in vodenje proizvodnje.
2. Merila in pogoji
Sredstva za sofinanciranje lahko uveljavljajo enote malega gospodarstva po določilih zakona o razvoju malega gospodarstva
Republike Slovenije. Na razpis se lahko prijavijo lokalne razvojne koalicije ali izvajalci
svetovanja, ki imajo s Pospeševalnim centrom za razvoj malega gospodarstva in Republiškim zavodom za zaposlovanje sklenjeno pogodbo in dodatek k pogodbi o izvajanju svetovalnega dela. Prednost pri izbiri bodo imeli svetovalci, ki aktivno sodelujejo
v lokalnih razvojnih koalicijah.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo 30% vrednosti svetovalnih storitev, vendar največ do 24 ur mesečno realiziranega specialističnega svetovanja za posameznega uporabnika, oziroma za izdelavo poslovnega načrta ali
spremljanja projektov.
Za enote malega gospodarstva s sedežem, podružnico ali dislocirano enoto v ob-

činah ožjega potresnega območja (Bovec,
Kobarid, Tolmin) prizadete s potresom dne
12. 4. 1998 bo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem sofinanciralo 60% vrednosti svetovalnih storitev, vendar največ do
48 ur mesečno realiziranega specialističnega svetovanja za posameznega uporabnika,
oziroma za izdelavo poslovnega načrta ali
spremljanja projektov.
Za posameznega uporabnika lahko izvajalec mesečno uveljavi sofinanciranje le za
eno od navedenih oblik.
Cena ure, od katere se uveljavlja 30%
oziroma 60% sofinanciranje je:
– specialistično svetovanje - 6.300 SIT,
– izdelava poslovnega načrta, če si je
podjetnik zagotovil kredit - 4.500 SIT,
– spremljanje projektov - 4.500 SIT.
3. Vsebina vloge
Svetovalec oziroma svetovalna organizacija lahko uveljavlja 30% oziroma 60% delež
sofinanciranja, tako da po opravljenem svetovanju predložijo Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem:
– poročilo o opravljenem svetovanju; na
obrazcu, ki ga dobijo na Ministrstvu za malo
gospodarstvo in turizem ali Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo,
– dokazilo o plačilu ostalega stroška svetovanja uporabnika ali lokalne skupnosti,
– za poslovni načrt - fotokopija sklepa
oziroma dokazila o izbiri projekta za pridobitev finančnih sredstev,
– račun za opravljeno delo v višini 30%
oziroma 60% deleža za opravljeno svetovanje.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete na naslov Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Vloge morajo biti na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem
dan pred odpiranjem.
Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi četrtek v mesecu ob 9. uri v prostorih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem. Prvo odpiranje bo 4. 6. 1998 ob 9. uri.
Prijava mora imeti oznako “Ne odpiraj!
Razpis - specialistično svetovanje”.
Dodatne informacije o razpisu dobite pri
Maji Šubic 061/1783230.
Javni razpis
za sofinanciranje generalističnega
svetovanja v malem gospodarstva
Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko 3986 - Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo - okvirno v višini
15,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo sofinanciralo oblike generalističnega svetovanja podjetnikov, ki jih imajo v svojih poslovnih načrtih opredeljene lokalne razvojne koalicije ali že ustanovljeni lokalni pospeševalni centri.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo lokalne razvojne koalicije ali že ustanovljeni lokalni pospeševalni centri, ki so bili podprti s strani
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in Republiškega zavoda za zaposlovanje. Ministrstvo za malo gospodarstvo in
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turizem bo sofinanciralo do 50% vrednosti
svetovalnih storitev oziroma ne več kot
1,000.000 SIT za vsako lokalno koalicijo ali
center. Polna cena ure za generalistično
svetovanje je 4.500 SIT.
Z odobritvijo vloge se kandidatom rezervirajo sredstva, ki jih bo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem dodeljevalo na osnovi mesečnih poročil o opravljenem delu.
3. Vsebina vloge
– poslovni načrt Lokalnega pospeševalnega centra, ki mora vsebovati elemente
določene s strani Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo, še posebej pa mora
biti razvidno sofinanciranje ostalih partnerjev na lokalnem nivoju in storitve, ki jih bodo
izvajali v okviru generalističnega svetovanja,
– dokazilo o zagotovitvi ostalih finančnih
virov za izvajanje generalističnega svetovanja,
– prijavni obrazec, ki ga je možno dobiti
na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem ali na Pospeševalnem centru za malo
gospodarstvo,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
izbor lokalne razvojne koalicije oziroma lokalnega pospeševalnega centra, ki jih je določil Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete na naslov Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Vloge morajo biti na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem
dan pred odpiranjem.
Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi četrtek v mesecu ob 12. uri v prostorih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem. Prvo odpiranje bo 4. 6. 1998 ob 12. uri. Prijava mora imeti oznako “Ne odpiraj! Razpis
- Generalistično svetovanje”. Dodatne informacije o razpisu dobite pri Maji Šubic 061/
178-32-30.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Št. 14/98
Ob-2815
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l.
RS, št. 66/96), Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje zbornikov z
znanstvenih sestankov
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
zbornikov, ki nastanejo kot zbirka prispevkov na znanstvenem srečanju.
2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 5 milijonov SIT.
3. Zbornik z znanstvenega sestanka mora iziti v letu 1998.
4. Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
zbornikov se lahko prijavijo pravne osebe.
5. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in priloge:
a) dokončan rokopis z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je
treba dodatno utemeljiti),
b) dve recenziji rokopisa zbornika,
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c) predračun tiskarne.
Prijavni obrazec in prilogi b) in c) je treba
poslati v dvojniku.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstvenik s področja, s katerega je zbornik,
mora podati oceno aktualnosti prispevkov,
njihov pomen za razvoj znanstvene discipline ter pomen za razvoj strokovne terminologije.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice in finančne podatke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški.
6. Osnovna merila za izbor so:
– pomen za razvoj slovenske znanstvene vede,
– pomen za razvoj slovenske strokovne
terminologije,
– smotrnost natisa prispevkov v knjižni
obliki.
Prednost imajo zborniki, ki bodo objavljeni v okviru periodične publikacije kot dodatna ali razširjena številka.
7. Prijavne obrazce z navodili zainteresirani dvignejo v recepciji Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, ali v tajništvu Oddelka za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in tehnologijo v Mariboru, Prešernova 17, ali na
internetu (http://www.mzt.si/mzt/tenders/
razpis-zborniki98.html).
8. Pisne vloge z vso potrebno dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje zbornikov« in z
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za informacijsko infrastrukturo, Prešernova 17, 2000 Maribor. Pisne vloge morajo na naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 12. 6. 1998 do
12. ure.
9. Vloge bo 15. 6. 1998, po preteku
roka za oddajo vlog, odprla komisija za odpiranje.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem.
10. O izboru bodo vlagatelji obveščeni
najpozneje 60 dni po zaključku razpisa.
11. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za informacijsko infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo v Mariboru, pri Mileni Juh osebno ali po tel. 062/222-333.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 13/98
Ob-2824
Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja, Slovenska 50, Ljubljana v
skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (U. l. RS, št. 8/91) in pravilnikom
o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo objavlja
razpis Zoisovih nagrad in priznanj,
ki jih podeljuje Komisija Republike
Slovenije za nagrade in priznanja v letu
1998
I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljuje za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih ved,
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b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Te nagrade se praviloma podeljujejo znanstvenikom, ki so že dosegli 65 let
starosti.
Nagrade pod a) se podeljuje praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih. Predlogom za nagrade morajo biti
priložena dela, ki so predlagana za nagrado
in strokovna utemeljitev podprta s podpisi
dveh strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela.
Predlogom pod b) mora biti poleg strokovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in
bibliografija kandidata.
II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na
področju temeljnih in aplikativnih znanosti,
b) za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
Priznanja pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih.
Predlogom za priznanja morajo biti priložena dela, ki so predlagana za nagrado in
strokovna utemeljitev podprta s podpisi
dveh strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela.
Predloge pod b) je treba pripraviti v skladu z navodili za pripravo predlogov na področju izumov, ki jih je izdelala komisija in
so na razpolago na ministrstvu; za predloge
tehnoloških dosežkov in uporabe znanstvenih izsledkov pa upoštevati kriterije 7. člena
Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo.
Vsi predlogi za nagrade in priznanja morajo biti prijavljeni v skladu s Pravilnikom o
nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo (pravilnik
je objavljen v istem Uradnem listu RS kot ta
razpis).
Strokovno utemeljene pobude in predloge za Zoisove nagrade in priznanja morajo
prispeti v zaprtih kuvertah in v dveh izvodih
na Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana (z oznako za podelitev
Zoisovih nagrad in priznanj) najkasneje do
19. junija 1998. Dodatne informacije dobite pri ga. M. Bertoncelj, tel. 061/302-926.
Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, dne 22. junija ob 13. uri.
Zoisove nagrade in priznanja bodo podeljena novembra 1998.
Ob-2825
Obvestilo o razpisu
za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega Programa COST
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja obvestilo o
razpisu za prijavo sodelovanja pri novih projektih evropskega programa znanstvenih in
tehničnih raziskav COST, ki so v pripravi in
pri katerih lahko polnopravno sodelujejo
zainteresirane organizacije iz Republike Slovenije – članice Programa COST:

– COST 715 “Urban meteorology applied to air pollution problems”
– COST D13 “New molecules towards
human health care”
– COST 837 “Plant biotechnology for
the removal of organic pollutants and toxic
metals from waste-waters and contaminated sites”
– COST 838 “Managing arbuscular
mycorrihizal fungi for improving soil quality
and plant health in agriculture”
– COST 623 “Soil erosion and global
change”
– COST 624 “Optimal management of
waste-water systems”
– COST 918 “Body-weight and energy
expenditure – Functional food and nutrition
technology”
– COST 339 “Technical and economic
conditions for the European-wide operation
of intermodal transport units (small containers)”
– COST 341 “Habitat fragmentation due
to transportation infrastructure”
– COST P5 “Mesoscopic electronics”
– COST 264 “Enabling Networked Multimedia Group Communication”
– COST 265 “Measurement techniques
for active and passive fibres to support future telecommunication standardisation”
– COST 267 “Semi-conductor devices
for optical signal processing”
– COST 268 “Wavelength scale photonic components for telecommunications”.
Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financiranja, torej se lahko v načelu za sodelovanje prijavijo samo organizacije, ki že imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte in zagotovljeno financiranje.
V skladu z določbami Pravilnika o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja (U. l. RS, štev.
62/96) pa bo Ministrstvo za znanost in tehnologijo dodatno financiralo sodelovanje
slovenskih organizacij v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti slovenskega
deleža v posameznem projektu. V primeru,
da pri istem projektu sodeluje več slovenskih organizacij, se bo prispevek ministrstva delil na vse udeležence pri projektu.
Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memoranduma o soglasju za sodelovanje v projektu COST:
– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih financiranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,
– preliminarni program raziskav in drugih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,
– uradno izjavo organizacije o strokovnjaku, ki ga predlaga za koordinatorja projekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.
Projektni dokumenti in ostale informacije o načinu vključevanja v objavljene predloge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo pri Barbari Zupan,
tel. (061) 1311 107, faks (061) 302 951,
e.pošta barbara.zupan@mzt.si.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. LP 00518/1998-TJ
La-27
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo izdaja na podlagi določb drugega odstavka 3. člena v povezavi z
drugim odstavkom 63. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l.
RS, št. 30/98), 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93), 124. 125. in 142.
člena in prvega odstavka 202. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86) ter uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur.
l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94) naslednjo odločbo
1. S to odločbo se razveljavi in nadomesti odločba Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 518/96-MB z dne
7. 7. 1995.
2. Lastninsko se preoblikuje podjetje Tovarna dvokoles in opreme, Rog, p.o.,
Trubarjeva cesta 72, Ljubljana.
Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na Slovensko razvojno
družbo po 29. členu,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad,
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo.
Sprejme se program lastninskega preoblikovanja podjetja Tovarna dvokoles in opreme,
Rog, p.o.,Trubarjeva cesta 72, Ljubljana.
Nominalna vrednost družbenega kapitala podjetja znaša 13,392.000 SIT.
Obrazložitev
Podjetje Tovarna dvokoles in opreme
Rog, p.o., Trubarjeva cesta 72, Ljubljana,
(dalje: vložnik) je dne 15. 11. 1994 vložila
na Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo (dalje: agencija) vlogo za odobritev
programa preoblikovanja, ki ga je sprejel
organ upravljanja podjetja na svoji seji dne
29. 7. 1994. Agencija je odobrila program
preoblikovanja podjetja z odločbo št.
LP 518/95-MB z dne 7. 7. 1995.
Dne 18. 7. 1997 se je v Rogu, p.o.,
Trubarjeva cesta 72, Ljubljana, začel postopek prisilne poravnave, ki se je zaključil na
podlagi sklepa St. 45/98 z dne 25. 2.
1998. Po prisilni podlagi se je znižala višina
družbenega kapitala.
Po 15. členu uredbe mora podjetje v
primeru spremenjenih okoliščin, ki bistveno
vplivajo na spremembo programa, poslati
agenciji obrazložen predlog sprememb, na
podlagi katerih agencija izda novo odločbo
glede lastninskega preoblikovanja podjetja.
Kot bistveno spremembo programa je šteti spremembo vrednosti družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje podjetja.
Na podlagi določbe šestega odstavka
20. člena zakona o lastninskem preobliko-

vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93; dalje: zakon) je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo sprejela sklep
o lastninskem preoblikovanju podjetja Tovarna dvokoles in opreme Rog, p.o., Trubarjeva cesta 72, Ljubljana.
Agencija je ugotovila vrednost nominiranega družbenega kapitala, ki je osnova za
preoblikovanje po zakonu, po stanju na dan
1. 1. 1993 v višini 13,392.000 SIT z otvoritveno bilanco stanja, ki jo je podjetje izdelalo na podlagi metodologije, predpisane z
uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93, 62/
93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/
95; dalje: metodologija).
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 16,163.000
SIT.
Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 13.392 začasnic
(dalje: delni), ki jih bo po vpisu preoblikovanju podjetja v sodni register nadomestilo z
delnicami, z nominalno vrednostjo ene delnice v višini 1.000 SIT.
Za zavarovanje pravic upravičencem in
denacionalizacijskih postopkov bo podjetje
začasno preneslo 2.771 delnic na Slovensko razvojno družbo.
Podjetje je skladno uredbi oblikovalo rezerve v višini 493,575.000 SIT.
Na predlog podjetja je agencija izbrala
naslednje načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na Slovensko razvojno
družbo po 29. členu – v višini 59.98% družbenega kapitala (8.032 delnic – “navadne
delnice”, prodajna cena delnice je 88.776
SIT),
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10.01% družbenega kapitala
(1.340 delnic – “navadne delnice”, prodajna cena delnice je 88.776 SIT),
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad – v višini 10.01% družbenega
kapitala (1.340 delnic – “navadne delnice”,
prodajna cena delnice je 88.776 SIT),
– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo – v višini 20.01% družbenega kapitala (2.680 delnic – “navadne delnice”, prodajna cena delnice je 88.776 SIT.
Podroben načrt izvedbe lastninskega
preoblikovanja je opredeljen v programu
lastninskega preoblikovanja podjetja.
V teku postopka ni bilo ugotovljenih zakonskih zadržkov po 5. členu, prvem odstavku 15. člena, drugem odstavku 45. člena, 47. členu ter četrtem odstavku 49. člena zakona, ki bi preprečevali lastninsko
preoblikovanje podjetja ter s tem agenciji,
da izda predmetno odločbo.
Podjetje je dolžno še pred objavo javnega poziva pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, za namen zbiranja gotovinskih vplačil za delnice notranjega
odkupa, odpreti poseben privatizacijski
(pod)račun ter številko slednjega navesti v
objavljenem javnem pozivu upravičencem.
Prav tako mora podjetje pri javni objavi vsebine s to odločbo odobrenega programa
preoblikovanja ter poziva upravičencem v
dnevnem tisku objaviti tudi naslednji pravni
pouk:
“Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
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grama 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.”
Iz teksta zgoraj navedenega pravnega
pouka je razvidno, da se javna objava programa hkrati šteje kot vročanje z javnim naznanilom v smislu 94. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86).
Agencija je glede na gornjo obrazložitev
ter v njej citiranih zakonskih določil odločila, kot to izhaja iz izreka te odločbe.
Pouk o pravnem sredstvu
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od
dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.
Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-2625
Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljubljanske banke – Banke Domžale, d.d.,
Domžale, objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar Helios Oljarna Domžale, d.o.o., Sončna 2, Vir, Domžale
za odkup
1.497 rednih delnic LB – Banke Domžale, d.d., Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 19.643 SIT
za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca št. 50120-601-30463.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejemajo ponudbo.
Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale, prednostno pravico odkupa, morajo upoštevati določila zakona o bankah in hranilnicah, po katerih lahko
posamezni delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica v Uradnem listu RS.
LB – Banka Domžale, d.d.
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 401

Ob-2836

Popravek
V objavi 3. seje skupščine družbe Helios,
Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe
in razvoj, d.d., objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 37, z dne 15. 5. 1998; Ob-2430,
Št. 401, se kraj sklica skupščine pravilno
glasi:
... v veliki dvorani Kulturnega doma
France Bernik Domžale, Ljubljanska cesta 61, Domžale.
Helios, Podjetje za opravljanje
zunanjetrgovinskih in drugih poslovnih
storitev, d.o.o.
Št. 247/98
Ob-2070
Na podlagi 29. člena statuta Slovenske
izvozne družbe, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. junija 1998 ob
11. uri v konferenčni dvorani št. 1 + 2 v
15. nadstropju stavbe WTC, Dunajska 156,
Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Ugotovitev o veljavnosti pooblastil,
kvorumu, prisotnosti notarja ter imenovanje
preštevalcev glasov.
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika skupščine Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: po predlogu delničarja Republike Slovenije, ki ima delnice, katerih
vrednost presega 15 % osnovnega kapitala
družbe, se za predsednika skupščine Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana imenuje Simona Oblaka, za namestnika predsednika skupščine pa Ludvika Hribarja.
3. Poročilo predsednice nadzornega
sveta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme poročilo predsednice nadzornega sveta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.
4. Poročilo predsednika uprave Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme poročilo predsednika uprave Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana.
5. Letno poročilo Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 1997.
5.1. Poslovno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana o poslovanju v
letu 1997.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme poslovno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za leto
1997.
5.2. Računovodski izkazi Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 1997
z revizijskim mnenjem.
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Predlog sklepa: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme računovodske izkaze Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana z revizijskim mnenjem za leto 1997.
5.3. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana razporedi ugotovljeni dobiček za
leto 1997 v neto višini 108,400.283 SIT v
rezerve družbe.
6. Razvojne usmeritve s temelji poslovne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem menju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme razvojne usmeritve s temelji poslovne politike Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 1998 v predlaganem besedilu.
7. Spremembe in dopolnitve statuta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve
statuta Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana v predlaganem besedilu.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta skupščina Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana imenuje za revizorja za poslovno leto 1998 revizijsko družbo
Coopers & Lybrand, d.d., Parmova 53,
Ljubljana.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini družbe osebno ali preko svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost z osebnimi dokumenti. Republiko Slovenijo zastopa predstavnik Vlade RS z ustreznim pisnim pooblastilom Vlade RS. Če je delničar pravna
oseba, se šteje, da je njen direktor pooblaščen za zastopanje. Če delničarja zastopa kdo drug, mora predložiti pisno
pooblastilo, ki ga izda delničar oziroma v
imenu delničarja, ki je pravna oseba, oseba pooblaščena za zastopanje. Pisno
pooblastilo mora vsebovati navedbo delničarja in organa, ki je izdal pooblastilo,
skupno nominalno vrednost delnic in glasov, s katerimi delničar razpolaga ter
pooblastilo, da v imenu delničarja sodeluje in glasuje na zasedanju skupščine družbe, ki se navede v pooblastilu. K pooblastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za
zastopanje delničarja, ki je pravna oseba,
je treba priložiti tudi kopijo izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razvidno
pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja izda pooblastilo.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je zainteresiranim delničarjem na voljo na
sedežu družbe, Ul. Josipine Turnograjske
6, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
15. ure.
Slovenska izvozna družba, d.d.,
Ljubljana
uprava

Ob-2651
Uprava Abanke d.d. Ljubljana na podlagi
36. in 38. člena statuta Abanke d. d. Ljubljana sklicuje
X. skupščino
Abanke d.d. Ljubljana,
ki bo 23. 6. 1998 ob 11. uri v sejni sobi
v 1. nadstropju Poslovno informacijskega
centra Lek Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov d.d. Ljubljana, Verovškova 57,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine banke, izvolitev
delovnih teles skupščine banke in imenovanje notarja
Predlog sklepa: skupščina banke potrdi
sestavo delovnih teles skupščine:
1. predsednika skupščine,
2. verifikacijsko komisijo.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Košak.
2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: skupščina banke ugotavlja sklepčnost skupščine.
3. Poslovnik o delu skupščine
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poslovnik o delu skupščine Abanke,
d.d., Ljubljana.
4. Letno poročilo o poslovanju banke za
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše Coopers&Lybrand
d. d. Ljubljana in predlogom za delitev dobička.
Predlog sklepov:
A) Skupščina banke sprejme letno poročilo o poslovanju banke za leto 1997.
Skupščina banke sprejme mnenje nadzornega sveta banke.
Skupščina banke sprejme mnenje revizorske hiše Coopers & Lybrand d.d. Ljubljana.
B) Dobiček banke za leto 1997 v višini
410,960.990,67 SIT se razporedi:
– v rezerve banke – 281,825.206,67 SIT
– za izplačilo dividend – 126,069.117
SIT,
– za nagrade članom nadzornega sveta
– 3,066.667 SIT.
Dividenda za navadno delnico se izplača
v višini 40 SIT.
Dividenda za prednostno delnico se izplača v višini 184 SIT.
C) Skupščina banke sprejme predlog nagrad za predsednika in člane nadzornega
sveta Abanke d.d. Ljubljana.
5. Predlog spremembe dejavnosti banke
in predlog sprememb statuta Abanke d.d.
Ljubljana.
Predlog sklepov:
– skupščina banke sprejme predlog sprememb dejavnosti Abanke d.d. Ljubljana,
– skupščina banke sprejme spremembe
in dopolnitve statuta Abanke d.d. Ljubljana,
– skupščina banke sprejme prečiščeno
besedilo statuta Abanke d.d. Ljubljana.
6. Razrešitev članice in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta banke.
Predlog sklepov:
– skupščina banke razreši članico nadzornega sveta Abanke d.d. Ljubljana Jadranko Dakič,
– skupščina banke imenuje za novega
člana nadzornega sveta Abanke d.d. Ljubljana Andra Ocvirka.
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7. Ugotovitev o zastopanosti neto
dolžnikov v organih banke.
Predlog sklepa: v skladu s 43. člena
zakona o bankah in hranilnicah skupščina
banke ugotavlja, da neto dolžniki banke
nimajo predstavnikov v nadzornem svetu
banke.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: Skupščina banke imenuje za revidiranje poslovanja banke za leto
1998 revizorsko hišo Coopers&Lybrand
d.d. Ljubljana.
Za glasovanje in dajanje predlogov na
skupščini banke so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic banke, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj 14 delovnih dni pred
skupščino banke in ostanejo vpisani do konca seje ter so se prijavili upravi banke najkasneje 3 delovne dni pred skupščino.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi banke skupaj s prijavo.
Spremembe in dopolnitve statuta in drugo gradivo za sejo skupščine banke je na
vpogled v sekretariatu banke na Slovenski
58 v Ljubljani in na sedežu Glavne podružnice Maribor, Glavne podružnice Celje in
Glavne podružnice Koper.
V primeru, da skupščina banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih istega dne ob 12. uri.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Abanka, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-2652
Na podlagi statuta delniške družbe Lek
sklicujemo
10. skupščino
delniške družbe Lek,
ki bo dne 18. 6. 1998 ob 16. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov
Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine Lek d. d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta delniške družbe Lek.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta v predlaganem besedilu.
Predlog izrednih sklepov:
Delničarji razreda B soglašajo s spremembo zapisa pravic delnic razreda B tako,
kot določa sprememba statuta.
Delničarji razreda C soglašajo s spremembo zapisa pravic delnic razreda C in s
spremembo vrste delnice tako, kot določa
sprememba statuta.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1997.
5. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende kot sledi:
1. Čisti dobiček poslovnega leta 1997
v višini 3.700,516.059,63 SIT se razporedi na nerazporejeni dobiček.
2. Revalorizirani nerazporejeni del dobička iz preteklih let v višini 1.354,167.080
SIT se razporedi za:
– dividende 1.301,167.080 SIT,
– udeležbo pri dobičku 53,000.000
SIT.
Dividenda za delnico posameznega
razreda znaša:
– 660 SIT dividenda za posamično
delnico razreda A, B in C,
– 180 SIT prednostna dividenda za
posamično delnico razreda B.
Dividende se bodo začele izplačevati
najpozneje v 30 dneh po zasedanju
skupščine.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1998 revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
7. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta s štiriletnim
mandatom, ki začne teči 26. 7. 1998, se
izvolijo trije izmed predlaganih kandidatov:
1. Marjan Kandus,
2. Jože Obersnel,
3. Stane Pejovnik,
4. Zvone Taljat.
8. Obvestilo o spremembi članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.
Svet delavcev seznani skupščino o članih nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo:
– delničarji razreda A, ki so vpisani v delniški knjigi v Klirinško depotni družbi na dan
8. 6. 1998,
– delničarji razreda B, ki so vpisani v
delniški knjigi Lek d. d. na dan 8. 6. 1998,
– delničarji razreda C, ki bodo najpozneje do 8. 6. 1998 za ves čas do objavljenega dneva zasedanja skupščine deponirali
delnice v Finančnem sektorju na sedežu
družbe ali pri SKB Aurum d.o.o, Slovenska
cesta 56-58, ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe v času od objave sklica do
vključno 15. 6. 1998. Pooblastilo mora biti
pisno in oddano ob prijavi. Ob prijavi bodo
delničarji prejeli potrdilo o udeležbi in glasovnice.
Delničarjem, ki bodo udeležbo prijavili
pisno do 12. 6. 1998, bo družba potrdilo o
udeležbi in glasovnice poslala po pošti.
Upravičenci do dividende, ob sprejetem
sklepu iz 5. točke dnevnega reda, so delničarji razreda A in B, ki so dne 8. 6. 1998
vpisani v delniško knjigo. Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev kotirajo delnice razreda C s kuponom št. 7 do 5. 6. 1998, od
tega dne naprej pa brez tega kupona. Dividenda za delnice razreda C priprada prinosnikom kupona št. 7.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
in gradivo za vsako točko dnevnega reda je
na voljo na sedežu družbe, v Ljubljani, Ve-
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rovškova 57, do 15. 6. 1998 vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Delničarje vljudno prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti ob vstopu
v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri na istem mestu. Na tem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.
predsednik uprave
predsednik nadzornega sveta
Ob-2653
Uprava družbe Avtoobnova Maribor, trgovina, storitve, d.d., Maribor, Jadranska c.
25, v skladu s statutom družbe in zakonom
o gospodarskih družbah sklicuje
2. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 23. 6. 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe na Jadranski c. 25 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je prisotnost na skupščini takšna, da je podana
sklepčnost.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1996.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in izvolitev novih
članov.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje in imenujejo predlagani novi člani nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1997 se imenuje predlagana revizorska hiša.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov k 5. in 6. točki dnevnega reda je podal nadzorni svet, predloge
sklepov k vsem ostalim točkam dnevnega
reda, pa sta podala uprava in nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati osebne podatke pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, pooblaščenci tudi z ustreznimi
pooblastili.

Stran

3938 / Št. 39/ 22. 5. 1998

Popolno grdivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica na sedež
družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o
predlogih sprejela svoja stališča in o spreminjevalnih predlogih obvestila imenske delničarje najkasneje dvanajst dni po objavi tega sklica.
Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano najmanj pol ure pred pričetkom
seje.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo na
seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zoper sestane (drugi sklic),
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoobnova Maribor,
trgovina, storitve, d.d.,
uprava
Ob-2654
Na podlagi 11. člena statuta Pohištvene
industrije Garant, d.d., Polzela, sklicuje
predsednik uprave
4. sejo
skupščine delničarjev,
ki bo v petek, 26. junija 1998 ob 16. uri
v Kulturnem domu na Gomilskem.
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za imenovanje organov skupščine in notarja.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik verifikacijske komisije poda
poročilo o sklepčnosti skupščine in rezultatih glasovanja o imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Potrditev poročila uprave in nadzornega sveta z mnenjem revizijske družbe o
poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1997, ki ga je pregledala revizijska družba
in na katerega je pozitivno mnenje podal
tudi nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o predlogu uprave in
mnenjem nadzornega sveta o razdelitvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog uprave o razdelitvi dobička za leto 1997,
usklajen z mnenjem nadzornega sveta.
Navodila za glasovanje
Za sprejem sklepov pod 1., 3. in 4. točko,
je potrebna navadna večina oddanih glasov.
Vsak nov predlog sklepov je lahko le v pisni
obliki, obrazložen in vložen na sedežu, d.d., v
7 dneh po sklicu skupščine. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, če predložijo pisno pooblastilo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki
jih prejmete ob vhodu v dvorano.
Gradivo: delničarji prejmejo na svoje naslove obrazložitev vsebine obravnavanih
predlogov sklepov.
Opozorilo
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj
navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 17.15 z istim dnev-
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nim redom. Skupščina bo takrat sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Garant, d.d., Polzela,
predsednik uprave
Št. 1601
Ob-2655
Na podlagi drugega odstavka 14. člena statuta delniške družbe Slovenijales
Sling, družba za inženiring in projektiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22, uprava družbe, sklicuje
4. sejo skupščine
delničarjev družbe Slovenijales Sling,
družba za inženiring in projektiranje,
d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22,
ki bo dne 24. 6. 1998 ob 12. uri, v
veliki sejni dvorani – pritličje poslovne
stavbe Dunajska c. 22, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo. Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997 ter letni plan poslovanja družbe za leto 1998.
Predlog sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto
1997,
– sprejmejo se revidirani računovodski
izkazi družbe za leto 1997,
– dobiček poslovnega leta 1997 v znesku 19,659.000 SIT, se razporedi za pokrivanje izgub poslovanja iz preteklih let,
– sprejme se plan poslovanja družbe
za leto 1998.
3. Sprejem sprememb statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane spremembe statuta delniške družbe v
besedilu po predlogu.
4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: imenuje se ITEO Revizija, podjetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana,
za revizorja družbe Slovenijales Sling,
d.d., Ljubljana, za leto 1998, po predlogu.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov vključno z besedilom predlaganih
sprememb statuta delniške družbe, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe
Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, v tajništvu direktorja vsak delovni
dan do dneva seje, od 8. do 14. ure.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne 24. 6.
1998 ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 51% osnovnega kapitala družbe.
Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-2656
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe uprava Jate Reje, d.d., s soglasjem
nadzornega sveta sklicuje in vabi delničarje na
3. sejo skupščine
družbe Jata Reja, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 24. junija 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe, Agrokombinatska 84, Ljubljana-Polje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani delovni organi skupščine: predsednik skupščine, preštevalki glasov, potrdi se predlagani notar.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in poročilom revizorske družbe KPMB, Slovenija,
d.o.o., v predloženem besedilu.
3. Sklepanje o ugotovitvi in razporeditvi
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o
ugotovitvi in razporeditvi dobička v predloženem besedilu z mnenjem nadzornega
sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 1998 se imenuje pooblaščena revizorska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija, Dunajska 21, Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov k posameznim točkam dnevnega reda skupščine je uprava
družbe, predlagatelj sklepa k 4. točki dnevnega reda pa je nadzorni svet. Gradivo za
skupščino in predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda so delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe na Agrokombinatski
84, Ljubljana-Polje, od objave sklica skupščine vsak dan od 9. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini je potrebno, da se delničar izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa s pisnim pooblastilom delničarja. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki se pisno prijavijo upravi družbe
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do 21. 6. 1998. Prijava je možna
po pošti ali faksu, čemur pa naj sledi tudi
priporočena pošta. Udeležence in pooblaščence vljudno prosimo, da se na upravi
družbe zglasijo eno uro pred pričetkom zasedanja in podpišejo na seznam udeležencev. Delničarji lahko v enem tednu po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumljeno utemeljen nasprotni predlog.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
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čarju en glas. O predlogih sklepov se lahko
glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Jata Reja, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-2657
Na podlagi 6.2., 6.3. in 6.4. točke SM
Savinjska trgovska družba, d.d., Žalec,
Šlandrov trg 35, sklicuje uprava delniške
družbe
4. zasedanje skupščine
SM Savinjska trgovska družba, d.d.,
Žalec,
ki bo v ponedeljek, 29.junija 1998 ob
13. uri v dvorani Doma upokojencev Griže,
Griže št. 49b.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednica
skupščine Anica Rojnik-Cokan, verifikacijska komisija v sestavi Cvetka Pernovšek in
Slavica Čehovin ter zapisnikar-notar Srečko
Gabrilo; ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagnai
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
revizorja se sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997.
4. Obravnava in sprejem predloga uprave z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička za poslovno leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 10,629.000 SIT razporedi na nerazporejen dobiček.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev 3.1. točke statuta, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve 3.1. točke statuta, d.d., po predloženem gradivu, ki se nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998 se na predlog
nadzornega sveta imenuje družba Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
7. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri upravi na sedežu družbe Šlandrov trg 35, Žalec in to
vsak delovni ponedeljek in petek med 8. in
12. uro.

Na skupščini delničarjev 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 pri upravi na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
vključno do dne 26. junija 1998.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v prostoru, kjer bo
skupščina najmanj pol ure pred pričetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Vsa predložena dokumentacija bo do konca skupščine družbe na
vpogled pri notarju.
V primeru, da bi skupščina ne bila skupčna, bo ponovno zasedanje isti dan in v istem
prostoru ob 14. uri. Skupščina družbe bo v
tem primeru veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
SM Savinjska, d.d.,
uprava
Ob-2658
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke Koper, d.d., sklicuje uprava Banke Koper, d.d.
12. skupščino
Banke Koper, d.d.,
ki bo v torek, 23. junija 1998 ob 12. uri,
v veliki sejni dvorani banke v Kopru, Pristaniška ulica 14, 6. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije,
dveh preštevalcev glasov in imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov se izvolita po predlogu sklicatelja.
Za notarja se imenuje notarka Nevenka
Kovačič iz Kopra.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti zbora.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini,
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in lahko
veljavno odloča.
3. Poslovnik skupščine Banke Koper, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik Banke Koper, d.d.
4. Poročilo predsednika uprave banke.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo predsednika uprave.
5. Letno poročilo o poslovanju banke v
letu 1997 z računovodskimi izkazi, poročilom revizorske hiše Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana ter predlog delitve dobička.
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Predlog sklepov:
5.1. Skupščina sprejema poročilo o poslovanju banke v letu 1997 z računovodskimi izkazi.
5.2. Skupščina sprejema poročilo o reviziji računovodskih izkazov banke za leto
1997 revizorske hiše Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana.
5.3. Skupščina banke sprejema predlog
uprave z mnenjem NS za delitev dobička
banke za leto 1997 po slovenskih računovodskih standardih.
a) izhodišča za delitev:
– dobiček banke pred obdavčitvijo –
1.229,340.945,96 SIT,
– davek iz dobička – 2,098.980,80 SIT,
– dobiček
po
obdavčitvi
–
1.227,241.965,16 SIT;
b) dobiček po obdavčitvi se razdeli za:
– dividende – 797,840.600 SIT,
– nagrade nadzornega sveta, upravnega
odbora in nadzornega odbora – 9,319.754
SIT,
– nagrada upravi banke – 4,030.345
SIT,
– oblikovanje sklada lastnih delnic –
181,361.000 SIT,
– nerazporejen
dobiček
–
234,690.266,16 SIT;
c) za leto 1997 se izplača 1.700 SIT
bruto dividende na delnico.
Do izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo banke na dan 23. 6. 1998.
Banka bo dividende izplačala v roku 30 dni
po skupščini banke.
6. Sprememba in dopolnitev statuta Banke Koper, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembo in dopolnitev statuta banke (prečiščeno besedilo).
7. Sprememba metodologije za ugotavljanje neto dolžnikov banke.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlagano spremembo metodologije za ugotavljanje neto dolžnikov banke. Spremenjena metodologija se uporablja za ugotavljanje neto
dolžnikov banke od leta 1997 dalje.
8. Ugotovitev, da med člani nadzornega
sveta ni neto dolžnikov.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
družbe, ki so zastopane v nadzornem svetu,
niso neto dolžniki banke.
9. Določitev revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog NS, da se leta 1998 imenuje za revizorja računovodskih izkazov Banke Koper in
bančne skupine Banke Koper revizirsko hišo Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
Udeležba na seji
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
pravico do odločanja delničarji banke, ki so
vpisani v delniško knjigo banke 5 delovnih
dni pred dnem zasedanja in ostanejo vpisani do konca zasedanja.
Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z drugimi delničarji najmanj 5% glasov v skupščini banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo skupščina sklepala, če je objavo mogoče zagotoviti v roku
15 dni po sklicu skupščine.
Sklic skupščine s potrdilom o številu glasov in obrazcem pooblastila oziroma prijavnice bodo poslana delničarjem najkasneje
15 dni pred zasedanjem.
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Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku.
Pooblaščenec se mora izkazati s pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z ustrezno
listino.
Delničarji prejmejo pred začetkom zasedanja glasovnice za odločanje na skupščini,
ko predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami in dopolnitvami
statuta bo na voljo od 8. junija dalje v tajništvu banke.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Banka Koper, d.d.
uprava
predsednik uprave
Ob-2659
Na podlagi 238. člena zakona o gospodarskih družbah in 41. člena statuta delniške družbe IMPOL, Slovenska Bistrica, uprava družbe sklicuje
2. zasedanje skupščine
Impol, d.d.,
ki bo v torek, 23. junija 1998 ob 10. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine –
predsednika zasedanja in dveh preštevalcev glasov.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe Impol, d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se sprejme revidirano poročilo o poslovanju družbe Impol, d.d., v letu 1997.
4. Predlog delitve dobička družbe Impol, d.d., ustvarjenega v letu 1997.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se dobiček
družbe Impol, d.d., ustvarjen v letu 1997 v
višini 330.932 tisoč SIT deli:
1. v rezerve – 165 mio SIT,
2. nadzornemu svetu družbe – 0,3 mio
SIT,
3. zaposlenim po kolektivni pogodbi
dejavnost – 54 mio SIT,
4. delavcem po individualni pogodbi –
3 mio SIT,
5. upravi družbe – 6 mio SIT,
6. nezaporejen ostanek se zadrži v nerazporejenih dobičkih.
Za razdelitev dobička po 2., 3., 4. in 5.
točki se najprej uporabijo nerazdeljeni dobički iz predhodnih obdobij, za razliko pa
dobiček iz leta 1998.
Do izplačila dobička po 2. točki, so upravičeni predsednik nadzornega sveta družbe
v višini 120.000 SIT in člana nadzornega
sveta družbe iz vrst delavcev v višini vsak po
90.000 SIT.
Ob izplačilu dobička v 3., 4. in 5. točki se
upošteva že opravljena izplačila v letu 1997.
Podlaga za obračun dobička po 3., 4. in
5. točki je delež plače zaposlenega v skup-
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ni masi obračunanih plač upravičencev iz
posamezne točke po kolektivni pogodbi oziroma pogodbi o zaposlitvi in individualni pogodbi v letu 1997. Do dobička so upravičeni vsi, ki so bili zaposleni v družbi na dan
30. novembra 1997.
Izplačilo dobička se opravi najkasneje
do 30. septembra 1998.
5. Povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter izključitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v višini
3.963,000.000 SIT se poveča z denarnim
vložkom za 100,000.000 SIT torej na
4.063,000.000 SIT, in sicer z izdajo novih
100.000 delnic druge izdaje, serije A na
ime v nominalni vrednosti 1.000 SIT na delnico in označene s serijskimi številkami od
3,963.000 SIT do 4,063.000 SIT.
Prodajna cena delnice po revalorizirani
ceni notranjega odkupa je 894 SIT na delnico, ki se dodatno revalorizira na stopnjo
rasti cen od aprila 1998 do dneva plačila.
Povečani osnovni kapital zagotovi z vplačilom vseh novo razpisanih delnic družba
Upim, d.o.o., Slovenska Bistrica. Prodaja
delnic se izvede do 31. 12. 1998.
b) Prednostna pravila dosedanjih delničarjev se izključi.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 5. člen statuta družbe v predlagani vsebini.
7. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog Slovenske
razvojne družbe se mandat sedanjim članom nadzornega sveta Impol, d.d., Ojsteršek Bojanu, Šimac Igorju in Gerjovič Ivanu,
podaljša za čas do naslednjega zasedanja
skupščine družbe Impol, d.d.
8. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1998 se po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe imenuje družbo Auditor, d.o.o., Ptuj. Uprava družbe Impol, d.d., sklene z omenjeno družbo ustrezno pogodbo.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanja skupščine se bo udeležila notarka Jožica Škrk v vlogi zapisnikarke.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Svojo udeležbo na skupščini je potrebno
najaviti v pisni obliki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število delnic.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava delniške družbe
Št. 128
Ob-2660
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe sklicuje uprava
4. sejo skupščine
Delo revije, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 30. 6. 1998 s pričetkom
ob 14. uri, v okrogli sejni sobi v pritličju

stolpnice, Dunajska 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine ter
imenujeta preštevalca glasov in notar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1997.
3. Predlog udeležbe uprave pri dobičku
za leto 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta za udeležbo uprave pri dobičku za leto 1997.
4. Sprejem delitve čistega dobička za
leto 1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog delitve čistega
dobička in predlagana višina dividende.
5. Predlog imenovanja revizorja za leto
1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1998 se imenuje družba Coopers & Lybrand.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležence na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o imetništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
imetništvu delnic. Za glasovalno pravico na
seji skupščine se upošteva stanje imetništva zavedenega v delniško knjigo dne 26.
6. 1998 v skladu z določili ZGD.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se morajo javiti v sejni sobi, ki je predvidena za
skic skupščine najmanj eno uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine se
morajo podpisati na seznamu udeležencev
in prevzeti glasovalne lističe.
Kolikor ob sklicu skupščina ni sklepčna
(15%) se sklic skupščine opravi po 24 urah
v istih prostorih. Skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vsa gradiva so na vpogled vse delovne
dni v času od 25. 5. 1998 do 29. 6. 1998
na sedežu družbe med 9. in 12. uro pri
Mileni Avsec (tel. 173-81-01).
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki obrazložen in vložen na sedežu
družbe v 10 dneh po objavi tega sklica.
Delo revije, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-2661
Uprava družbe na podlagi 283. člena
zakona o gospodarskih družbah in 7.4. člena statuta družbe vabi delničarje na
3. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,
Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 22. 6. 1998 ob 10. uri
v veliki sejni sobi Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4/VI, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: predsednik skupščine ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu.
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3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju Dnevnika, d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa uprave in na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o poslovanju
Dnevnika, d.d., za leto 1997 po predlogu.
4. Obravnava in odločanje o delitvi revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz minulih let in čistega dobička iz leta
1997.
Predlog sklepa uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta: sprejme se delitev revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz minulih let in čistega dobička
iz leta 1997 po predlogu.
5. Obravnava in sprejem spremembe
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sprememba statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se sklep o imenovanju revizorja za leto
1998 po predlogu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan 10. 6. 1998
delnice delniške družbe Dnevnik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.
Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili 3 dni pred zasedanjem skupščine
(tj. do vključno četrtka, 18. 6. 1998), in
sicer osebno v PKSS ali s priporočeno pošiljko. Delničar oziroma zakoniti zastopnik
in pooblaščenec, ki nista izpolnila te obveznosti, izgubita glasovalno pravico na sklicani seji.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki.
Udeležence prosimo, da se uro pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalcih glasov, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in predlog spremembe statuta so delničarjem na vpogled v PKSS
Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana,
vsak delovnik od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi sklica v Uradnem listu RS ter s tem
upravi omogočijo pripravo njenih stališč.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če

skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo polurni odmor, po katerem se bo
skupščina ponovno sestala (drugi sklic). V
tem primeru skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dnevnik, d.d.,
uprava
Št. 234
Ob-2662
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Manufaktura, Trgovsko podjetje d.d., Nova Gorica, Kidričeva 18, sklicuje uprava družbe
3. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 22. junija 1998 ob
13.30 v sejni dvorani v Novi Gorici na Kidričevi 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli predlagane kandidate in notarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
razporeditev čistega dobička iz poslovanja
v letu 1997 in nerazporejenega čistega dobička iz preteklega leta po predlogu uprave
z mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 1998 se imenuje revizijsko hišo P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 22. junij 1998
ob 13.30. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 14. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pismeno
na naslov družbe vsaj tri dni pred zasedanjem, to je do 19. junija 1998.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem, to je do 19. junija 1998.
Pooblastila morajo biti pisna in ostanejo
družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skladno
določilom XII. poglavja zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici, Kidričeva 18, vsak
delovni dan od prvega naslednjega dne objave sklica od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov.
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
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morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d.,
uprava družbe
Ob-2663
egp Embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka, ravnatelj družbe, skladno s 34.
členom statuta delniške družbe, sklicuje
5. zasedanje
skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 30. 6. 1998 ob 12. uri, v
prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva c.
82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda, ugotovitev udeležbe in imenovanje organov
skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi udeležba, izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja in določi dva preštevalca glasov.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se poročilo o poslovanju družbe v letu 1997.
3. Predlog o ugotovitvi dobička.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: ugotovi se, da je čistega
dobička poslovnega leta 30,365.368,93
SIT. Čisti dobiček ostane nerazporejen.
4. Predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala s spremembo statuta.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
iz 605,240.000 SIT za 60,524.000 SIT na
544,716.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša zaradi dolgoročnega povečanja donosnosti kapitala.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz 10.000
SIT na 9.000 SIT.
Delničarjem, ki so na dan sprejema tega
sklepa vpisani kot imetniki delnic v delniški
knjigi družbe, se iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala izplača 500 SIT na delnico v skladu z zakonom. Izplačilo se revalorizira z obrestno mero od dne sprejetja sklepa do dne izplačila. V primeru zamude delničarjem pripadajo zamudne obresti.
Na obveznosti do delničarjev se prenese 500 SIT na delnico, nadaljnje izplačilo
se izvede najkasneje v 3 letih.
2. Spremeni se 4. člen statuta, tako da
se številka “605,240.000” nadomesti s številko “544,716.000”.
Spremeni se 6. člen statuta, tako da se
številka “10.000” nadomesti s številko
“9.000”.
5. Predlog za imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1998 se imenuje revizorska
hiša P & S Revizija – Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana.
6. Predlog za odpokic članov nadzornega sveta in za izvolitev novih članov.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
1. S funkcije člana nadzornega sveta
se odpokliče Mojco Kunšek, Deana Mikoliča, Jano Hafner in Olgo Franko.
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2. Za člane nadzornega sveta se izvolijo Henrik Odlazek, Maja Legat in Milan
Hafner. Mandatna doba članov nadzornega
sveta je štiri leta.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta oziroma sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta oziroma
prečiščeno besedilo.
8. Pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini je treba pismeno
napovedati vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 25% zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo, če jo pooblasti s pismenim
pooblastilom, ki ga deponira na družbi.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe.
egp, embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka
ravnatelj družbe
Št. 21
Ob-2668
Na podlagi 27. člena statuta družbe Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d., Maribor, direktor družbe sklicuje
3. skupščino delniške družbe
Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor,
ki bo v ponedeljek, 29. 6. 1998 ob 11.
uri v veliki dvorani Strma ul. 8, Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: na predlog direktorja
družbe in na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 1997.
4. Obravnava in odločanje o sklepu o
delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme, da
preneseni dobiček izkazan v revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 1997 iz preteklih let in čisti dobiček poslovnega leta ostane nerazporejen.
5. Informacija predsednika nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
predsednika nadzornega sveta o delu nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem dopolnitev statuta delniške družbe Nigrad, d.d., Maribor.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
statuta družbe v predloženi vsebini.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1998 imenuje revizijska družba Valuta,
d.o.o., Maribor.
8. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
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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 pisno
prijavnico osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.
Velika dvorana bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v pisarni Splošno
kadrovske službe, od 10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Vljudno vabljeni!
Nigrad, d.d., Maribor
direktor družbe
Št. 600/419
Ob-2669
Na podlagi 43. člena statuta delniške
družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d., Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe
3. sejo skupščine družbe
Splošno gradbeno podjetje, d.d., Tržič,
Blejska cesta 8,
ki bo v četrtek, 2. julija 1998 ob 11. uri
na sedežu družbe v Tržiču, Blejska cesta 8,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:
a) predsednico skupščine: Alenka Kapel,
b) preštevalca glasov: Hafner Marko in
Hlebar Drago
ter ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Sprejem letnega poročila in revidiranih finančnih izkazov družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo in revidirane finančne izkaze
družbe za leto 1997.
3. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček na
dan 31. 12. 1997 v znesku 1,317.647,21
SIT se razporedi na rezervni sklad.
4. Imenovanje finančnega revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba, Podboršek k.d., Ljubljana, za izvedbo revizije poslovanja za leto 1998.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe vsak delovnik od 8. do 11. ure v
splošni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
najmanj 30 minut pred objavljenim pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30 v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.,
direktor
Ob-2670
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe, sklicujem
3. zasedanje skupščine
delniške družbe Restavracija Iskra,
d.d., Kranj, Savska loka 1,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,
Kranj, v sredo 24. 6. 1998 ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in konstituiranje skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar, dva preštevalca in
notar po predlogu uprave.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju za leto
1997 z mnenjem revizijske družbe Revidis,
d.o.o., Ljubljana.
3. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o delitvi dobička za leto 1997 in delitev dela nerazporejenega dobička iz preteklih let po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
4. Dodatno oblikovanje sklada lastnih
delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o dodatnem oblikovanju sklada lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje revizorska družba Revidis, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Savska loka 1, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: Savska
loka 1, 4000 Kranj.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 21. 6. 1998.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, in sicer do 21. 6. 1998.
Skupščinski prostor bo odprt uro pred
začetkom zasedanja. Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 24. 6. 1998 ob
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14. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Restavracija Iskra, d.d., Kranj
uprava
Ob-2671
Na podlagi 14. člena statuta IMP-SKIP,
d.d., Celovška 479, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev,
IMP SKIP, d.d.,
ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 16. uri, v
sejni sobi firme Start v Ljubljani, Jadranska
18 in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja po predlogu uprave.
2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1997 po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta in poročila
pooblaščenega revizorja.
3. Dokapitalizacija družbe v okviru postopka prisilne poravnave.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave dokapitalizacijo družbe v postopku prisilne poravnave.
4. Izbor revizijske hiše.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo po predlogu uprave za revizijo
poslovanja za leto 1998.
Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Litostrojska 40, Ljubljana, od 25. 5. 1998 naprej vsak delovni
dan med 9. in 12.uro v tajništvu uprave.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 1. 5. 1998 in njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe 3
dni pred skupščino tj. najkasneje do 20. 6.
1998.
Prijavi mora biti priloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci za skupščino so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
IMP SKIP, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 901-0/7
Ob-2672
V skladu z določili 13. člena statuta Nove KBM, d.d., sklicuje uprava banke
skupščino
Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Maribor,
ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 12. uri v
Mariboru, v prostorih Nove KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4/VI, soba 604, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja in zapisnikarja.

2. Poročilo o poslovanju Nove KBM,
d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju Nove KBM, d.d., za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Poročilo revizijske družbe Coopers &
Lybrand o revidiranju računovodskih izkazov.
Predlog sklepa: skupščina sprejme mnenje revizijske družbe Coopers & Lybrand o
revidiranju računovodskih izkazov banke za
leto 1997.
4. Predlog delitve dobička Nove KBM,
d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlagano delitev dobička Nove KBM,
d.d., za leto 1997.
5. Predlog imenovanja revizorja za izvajanje revizije računovodskih izkazov banke
za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje za revizijo računovodskih izkazov banke za leto 1998 revizijsko družbo Coopers
& Lybrand.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje zastopnik
delničarja na skupščini osebno ali preko
pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima delničar oziroma njegovi
pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini banke pravočasno, v roku treh delovnih
dni pred skupščino banke prijavi družbi.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri upravi banke vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je delničarju na vpogled od 1. 6. 1998 dalje do dneva skupščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
uprava
Ob-2673
Na podlagi statuta družbe Astre Tehnične trgovine, d.d., Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
3. sejo skupščine
Astre Tehnične trgovine, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 6. 1998 ob
10. uri, na upravi družbe, Ljubljana, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlagano sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, notarja
in dveh preštevalcev glasov.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1997.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog delitve čistega dobička v višini
72,315.539,65 SIT, in sicer:

Št.

39/ 22. 5. 1998 / Stran 3943

– za rezerve – 36,158.000 SIT,
– za dividende – 27,859.000 SIT,
– udeležba uprave v dobičku – 696.000
SIT,
– udeležba članov nadzornega sveta v
dobičku – 835.200 SIT,
– nerazporejeno – 6,767.339, 65 SIT.
Dividenda za posamezno delnico znaša
600 SIT bruto. Izplačane bodo 22. 7. 1998.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 1998 se
imenuje Podboršek, Revizijsko družbo, k.d.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Ljubljana, Staničeva 41, od 22. 5. 1998
dalje, vsak delovni dan od 12. do 15. ure.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, naj najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prosimo, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri, na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na
seji prisotnega kapitala.
Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana
direktorica družbe
Ob-2674
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Saturnus Embalaža, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana in na podlagi 66. člena
zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97),
uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino družbe
Saturnus Embalaža, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 22. 6. 1998 ob 11.
uri v Kulturnem domu Španski borci, Zaloška cesta 61, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
2. Sprejem in potrditev letnega poročila
za leto 1997 in razporeditev ugtovljenega
čistega dobička.
Preldog sklepa:
a) sprejme se predlagano letno poročilo
za leto 1997,
b) čisti dobiček za leto 1997 v višini
8,913.000 SIT ostane nerazporejen.
3. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: spremeni se dejavnost
družbe tako, da se razširi za naslednjo dejavnost: I/60.24 Cestni tovorni promet.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 1998
imenuje Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1.,2.,3. in 4.
točko sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 5. točko pa je nadzorni
svet.
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Skupščina je sklicana za 22. 6. 1998 s
pričetkom ob 11. uri. Skupščina veljavno
odloča, če je prisotnih več kot 15% glasov.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se skupščina prestavi za pol ure. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Prostor zasedanja
skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
za fizične osebe vsebovati ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, firmo in sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji ki prijavijo svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, t.j. do vključno 18. 6. 1998
v pisni obliki na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumnetom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Besedilo predlaganih sprememb statuta ter
gradivo za posamezne točke dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu generalnega direktorja družbe na naslovu Ob železnici 16, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do 13.30 ure.
Vabljene delničarje prosimo, da predloge k posameznim točkam dnevnega reda
sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine upravi družbe.
Saturnus Emblaža, d.d., Ljubljana,
uprava družbe
Ob-2675
Na podlagi 7.1.4.1. točke statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno
7. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo v torek, 30. 6. 1998 ob
14. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
A) Potrdi se predlagani dnevni red.
B) Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo 1997 z mnenjem revizorja.
4. Predlog uprave za delitev dobička za
leto 1997.
Predlog sklepa:
A) Sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1997.
B) Dividende za leto 1997 se izplačajo
do konca leta 1998.
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5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave in nadzornega sveta ne
glede na to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega reda poteka javno, glasovanje o 3.,4., 5. in 6.
točki dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana, d.d.
direktor podjetja
Ob-2676
Na podlagi 7.1.4.1. točke statuta podjetja Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
3. skupščino
Magneti plus, trgovina in storitve, d.d.
Skupščina bo v torek, 30. 6. 1998 ob
15. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
A) Potrdi se predlagani dnevni red.
B) Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo 1997 z mnenjem revizorja.
4. Predlog uprave za delitev dobička za
leto 1997.
Predlog sklepa:
A) Sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1997.
B) Dividende za leto 1997 se izplačajo
do konca leta 1998.
5. Poročilo o poslovanju skupine Magneti Plus, d.d., v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo 1997 z mnenjem revizorja.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani.
7. Imenovanje revizorja za revidiranje
konsolidarnih računovodskih izkazov za leto
1997.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave in nadzornega sveta ne
glede na to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega
reda poteka javno, glasovanje o 3.,4.,5., 6.
in 7. točki dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziromo po pooblaščencu ali
zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri v
istih prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Plus, d.d., Ljubljana,
direktor podjetja
Št. 38/98
Ob-2704
Direktor Avtoservis Gorica, d.d., Vojkova 49, Nova Gorica, na podlagi statuta in
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
4. skupščino družbe
Avtoservis Gorica, d.d.
Skupščina družbe bo v torek, 23. 6.
1997 v prostorih Krajevne skupnosti Nova
Gorica–Center, Erjavčeva 4, Nova Gorica
ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in seznanitev delničarjev s prisotnostjo notarja na skupščini.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsedujočo
skupščine Lucijo Mozetič, za preštevalca
glasov Franko Vendramin in Jožefa Murovca.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1997
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizijske družbe.
4. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se čisti dobiček iz leta
1997 v višini 17,332.739 SIT razporedi:
a) za izplačilo dividend 6,933.096 SIT.
Dividenda pripada imentikom delnic, ki
so bili vpisani v delniško knjigo Klirinško
depotne družbe (KDD) na dan 19. 6. 1998.
Na vsako delnico, katere nominalna vrednost je 1.000 SIT 1.000 SIT se izplača 54
SIT dividende v bruto znesku najkasneje do
23. 7. 1998. Pri izplačilu se upošteva pripadajoča revalorizacija za obdobje od 1. 1.
1998 do dneva izplačila,
b) del čistega dobička v višini
10,399.643 SIT ostane nerazporejen.
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5. Sprejem spremmeb in dopolnitev statuta ter razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta ter razširitev dejavnosti v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 1998
se imenuje Podboršek, Revizijska družba
k.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Glasovanje na skupščini bo o vsaki točki
dnevnega reda potekalo z glasovnicami.
Delničar oziroma njegov pooblaščeni zastopnik se lahko udeleži skupščine kolikor
najkasneje 1 uro pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo. Celoviti predlog
sklepov, kakor tudi ostalo gradivo h predlogom je vsem delničarjem na vpogled v prostorih tajništva Avtoservisa Gorica, d.d., Vojkova 49, Nova Gorica, vsak delovnik od
13. do 15. ure.
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 23. 6. 1998 ob 17. uri.
Skupščina bo takrat zasedala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Avtoservis Gorica, d.d.
direktor
Št. 2006/98
Ob-2705
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Štajerski avto dom Maribor in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Štajerski avto dom
Maribor,
ki bo v soboto, 20. 6. 1998, s pričetkom ob 12. uri v jedilnici družbe Štajerski
avto dom, na Tržaški c. 38 v Mariboru, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog nadzornega sveta je, da se izvoli predsednika in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika in
preštevalca glasov.
Nadzorni svet predlaga, da se imenuje
notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: imenuje se notarja v vlogi zapisnikarja.
3. Poročilo o poslovanju direktorja in revizijsko poročilo za leto 1997.
Direktor družbe poda poročilo o poslovanju družbe in revizijsko poročilo za leto
1997 v skladu s 56. členom zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo direktorja in revizijsko poročilo za leto
1997.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme dobička in razporeditev
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic v breme dobička in razporeditev dobička.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko
udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi oziroma predloži pisno pooblastilo za
zastopanje družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure,
nato se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
število prisotnih delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 8. do 19. 6. 1998, med 13. in
14. uro, na sedežu družbe: Maribor, Tržaška
c. 38 (Anica Brus, tel. 062/313-741).
Štajerski avto dom, d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-2706
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, uprava sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,
d.d., Kranj,
ki bo 30. 6. 1998 ob 12. uri v Kranju, na
sedežu Gorenjskih oblačil, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Na predlog uprave družbe in na podlagi
mnenja nadzornega sveta družbe se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v
poslovnem letu 1997.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Na predlog uprave in na podlagi soglasja nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o ugotovitvi dobička za leto 1997 in o
razdelitvi dela dobička za poslovna leta
1993, 1994, 1995 in 1996.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje za revizorja za poslovno leto 1998
revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo za vpogled v tajništvu Gorenjskih oblačil, d.d., Kranj, vsak delovnik
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 30.
Skupščina je sklicana za 30. 6. 1998 ob
12. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan 30. 6. 1998 ob 13. uri.
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Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Prostori za skupščino bodo odprti eno
uro pred začetkom seje skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki navadnih delnic, v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi
družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostore
zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da prevzamejo glasovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
direktor
Št. 14/98
Ob-2709
Na podlagi 32. člena statuta ter poslovnika o delu skupščine delniške družbe Mestna optika, d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana,
sklicujeta nadzorni svet in uprava
III. skupščino
delniške družbe Mestna optika, d.d.,
ki bo 23. 6. 1998 ob 10. uri, v Hotelu
Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: potrdi se sklepčnost skupščine ter
izvoli dva preštevalca glasov.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: sprejme se poročilo o poslovanju
družbe Mestna optika, d.d., v letu 1997.
3. Razporeditev ustvarjenega dobička v
letu 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: sprejme se predlagana razporeditev dobička.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: družba oblikuje sklad lastnih delnic
v skladu z 240. členom ZGD.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: imenuje se finančni revizor družbe za leto 1998
- revizijska družba RFR Ernst & Young,
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
Predlogi in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda v skladu s poslovnikom o delu skupščine.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in vložen na upravi družbe najkasneje v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji oziroma zakoniti
zastopniki in pooblaščenci.
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Vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja
skupščine, so dolžni svojo udeležbo na
skupščini najaviti družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Gradivo za zasedanje skupščine vključno s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na voljo na vpogled vsem delničarjem družbe Mestna optika, d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana, vsak delovni dan v
roku 14 dni po objavi tega sklica od 9. do
11. ure, po predhodni najavi.
V primeru, da bi skupščina ne bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v istem
prostoru pol ure kasneje. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino na seji zastopanega kapitala.
Mestna optika, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Št. 57/98
Ob-2710
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., sklicuje uprava
2. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor, d.d.,
ki bo v sredo, 24. junija 1998 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe Tyrševa ul. 15 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janko Pučnik, imenuje se preštevalca glasov Branko Prišenk in Jože Horvat, skupščini prisostvuje notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
3. Potrditev letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1997 v vsebini, kot ga predlaga
uprava, z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim poročilom.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1997.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček poslovnega leta in nerazdeljeni dobiček iz preteklih let v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1997 znaša
109,351.061,82 SIT in se na dan 1. 1.
1998 razporedi tako, da se:
– 58,179.000 SIT izplača delničarjem za
dividende v višini 150 SIT bruto na delnico,
– 51,172.061,82 SIT zadrži kot nerazporejen dobiček in prenese v leto 1998.
b) družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do konca leta 1998.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
1998 se imenuje Revidicom, Revizijska
družba, d.o.o., Maribor.
6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta ter sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu ter čistopis statuta družbe.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo
je do ponedeljka, 22. junija 1998 do 12.
ure. Prijava je možna le preko pošte oziroma faksa. Glasovalno pravico na skupščini
bodo delničarji uresničevali po stanju delniške knjige na dan 22. junija 1998.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemni pisarni najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
direktorja na sedežu družbe, in sicer vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.
uprava
Ob-2711
Uprava družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic,
d.d., Ločna 2, Novo mesto, na podlagi točke 7.5 statuta družbe sklicuje
2. sejo skupščine
družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja
kruha, peciva, testenin, slaščic, d.d.,
Ločna 2, Novo mesto,
ki bo 30. 6. 1998 ob 9. uri, na sedežu
družbe Ločna 2, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine in potrdi predlaganega notarja.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1997 z revizijskim
mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1997 v predloženi vsebini skupaj s poročilom revizijske družbe in
mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog razporeditve dobička iz leta
1996 in 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička iz leta 1996 in 1997
na podlagi predloga uprave in mnenjem nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje predlaganega revizorja za
poslovno leto 1998.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe dne 22. 6. 1998
in ki pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sklepov, je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan pri upravi družbe, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
glede katerih žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dolenjske pekarne, d.d.
uprava družbe
Ob-2712
Na podlagi statuta družbe sklicujem
5. skupščino
podjetja Certa, d.d., Cerkno,
ki bo 22. junija 1998 ob 10. uri, v prostorih salona hotela Cerkno.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika
in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. skupščine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o realizaciji sklepov 4. skupščine družbe.
3. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1997.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998
se imenuje ITEO - Revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Razdelitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o delitvi dobička za leto 1997.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
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delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine: v primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 22. 6. 1998 ob 11. uri, na istem mestu.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od 11.
do 13. ure.
Certa, d.d., Cerkno
direktor
Št. 870
Ob-2713
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe
Kovinar, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, uprava sklicuje
1. sejo skupščine
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 22. 6. 1998 ob 15.
uri, v prostorih družbe Kovinar Novo mesto,
d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov ter
potrdi notarja za sestavo notarskega zapisnika po predlogu direktorja.
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predlagani dnevni red.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo direktorja o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo direktorja o lastninskem preoblikovanju podjetja.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
6. Sprejem poročila o poslovanju podjetja v letih 1993 do 1997 in pregled revizijskega poročila.
Predloga sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letih 1993 do 1997 po
predlogu direktorja in začasnega nadzornega sveta.
7. Sprejem načina delitve rezultatov - pokrivanje izgube poslovanja v letu 1993 in
razdelitev dobička v letih 1994, 1995,
1996 in 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička in predlagano pokritje izgube na podlagi predloga direktorja in mnenja začasnega nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1998 po predlogu
direktorja.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvoli se dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in
potrdi imenovanje tretjega člana, ki zastopa
interese zaposlenih, za čas štirih let.
10. Določitev sejnin članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v predlagani višini.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto, d.d., Novo
mesto, Ljubljanska 36, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
delničarji ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo na seji
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob 16. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinar Novo mesto, d.d.
direktor
Ob-2714
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper, d.d., Ulica 15. maja 21,
Koper, uprava - direktor družbe IMP Montaža Koper, d.d., sklicuje
2. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper, d.d.,
ki bo 12. 6. 1998 ob 14. uri, v kraju
sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper, d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Marijan Škoda,
– za preštevalca glasov se imenujeta Kristina Bonin in Vlasta Horvat.
3. Poslovno poročilo o poslovanju družbe v letu 1997 in mnenje revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in revizorja se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1997.
4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček poslovnega leta 1997 nerazporejen.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo
vodi delniška družba, na dan 31. 5. 1998 in
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
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Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
15. 5. 1998 do 11. 6. 1998, in sicer vsak
delovnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper, d.d.
uprava - direktor
Št. 2226/01
Ob-2715
Na podlagi 49. člena statuta Trgovske
družbe, d.d., Potrošnik Celje, Kocenova 2a,
sklicujem
4. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 18. 6. 1998 ob 11. uri, v
konferenčni dvorani Hotela Celeia Celje,
Mariborska cesta 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijsko komisijo za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1997 s poročilom revizorja in
planom za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1997 s poročilom revizorja in
plan za leto 1998.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto 1997
se ne razporedi zaradi zakonske pogojenosti,
glede na koriščenje davčne olajšave.
4. Sklepanje o delitvi nerazporejenih dobičkov iz prejšnjih let v višini 70,161.320,91
SIT.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobički v
višini 70,161.320,91 SIT, ki jih predstavljajo nerazporejeni dobički z revalorizacijo do
31. 12. 1997, se v skladu s predlogom
uprave in nadzornega sveta razporedijo, kot
sledi:
– delničarjem TD Potrošnik, d.d., Celje,
se v enkratnem znesku izplačajo dividende
v višini 40 SIT bruto po delnici. Izplačilo bo
izvršeno v 30 dneh po sklepu skupščine;
– preostala sredstva se, vključno z revalorizacijskimi učinki do trenutka izplačila dividend, razporedijo na statutarne oziroma
proste rezerve.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: imenuje se revizor za
leto 1998, in sicer Plus Revizija, d.o.o.,
Bežigrad 1, Ljubljana.
6. Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta TD Potrošnik, d.d., Celje.
Predlog sklepa: zaradi argumentiranega
odstopa dosedanjih članov g. Ževarta in g.
Domjana, se na predlog uprave in nadzornega
sveta imenujeta nova člana, in sicer Guzej Anton, dipl. ek. in Štampihler Radovan, dipl. ek.
7. Potrditev prehoda TD Potrošnik, d.d.,
Celje, na KDD, kot obveza po sklepu 3.
redne skupščine.
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Predlog sklepa: potrdi se izvršitev sklepa 3. redne skupščine o prehodu TD Potrošnik, d.d., Celje, na KDD z dnem 27. 10.
1997.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu trgovske družbe d.d.
Potrošnik Celje, Kocenova 2a, Celje, v tajništvu družbe.
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
osebno ali po svojih pooblaščenih oziroma
zakonitih zastopnikih.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo tri dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti na sedežu družbe v tajništvu.
Navodilo za glasovanje
Po vsem točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno. 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 skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
ob 11.30, v istem prostoru.
Opozorilo
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile
glasovnice.
Vljudno vabljeni!
Trgovska družba, d.d.
Potrošnik Celje
uprava
direktor
Št. 032/98
Ob-2717
Na podlagi 39. člena statuta družbe Avtonabava, d.d., uprava sklicuje
2. skupščino družbe
Avtonabava, d.d., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana,
ki bo 24. 6. 1998 ob 13. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Zvezna ulica 2a, 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 Nada
Kumar.
2. 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.
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3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Čisti dobiček iz leta 1995, 1996 in 1997
v višini 37,697.082 SIT se deli na:
– preneseni dobiček iz leta 1995 skupaj
z revalorizacijo, se razporedi za izplačilo dividend, v višini 18,712.155 SIT,
– bruto dividenda na delnico znaša 77 SIT,
– delničarjem se izplača dividenda najkasneje do 16. avgusta 1998,
– nerazporejeni dobiček iz leta 1996 in
1997 s pripadajočo revalorizacijo v višini
18,984.929 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe Avtonabava, d.d., 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.
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, ki so na dan 20. 6. 1998
vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe 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!
Avtonabava, d.d., Ljubljana
uprava
Št. 94
Ob-2664
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 10. člena statuta družbe
Instalacije, d.d., Ajdovščina, Goriška 66,
sklicujem
2. sejo skupščine
družbe Instalacije, d.d., Ajdovščina,
ki bo 23. junija 1998 ob 13. uri, na
sedežu uprave družbe v Ajdovščini, Goriška
cesta 66, z naslednjim dnevnim redom:

1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.
2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1997 ter
revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1997.
3. Sklepanje o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave za razdelitev dobička za leto 1997.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave za imenovanje revizorske hiše Podboršek, revizijska družba, k.d., Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan med 8. in 13. uro, po
objavi tega sklica v Uradnem listu RS do
dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic družbe sami ali pa svoje pravice uresničujejo po pooblaščencu. Pooblastilo mora
biti dano pooblaščencu v pisni obliki in ostane shranjeno v delniški družbi.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci imajo pravico udeležbe na skupščini,
če najmanj eno uro pred zasedanjem skupščine prijavijo udeležbo na skupščini ter deponirajo pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovno skliče ob
13.30 in veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Instalacije, d.d., Ajdovščina
predsednik uprave
Št. 1047
Ob-2718
Uprava družbe Delo-Tiskarna, grafična
dejavnost, d.d., sklicuje
2. zasedanje skupščine,
ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 14. uri, v
veliki dvorani Dela, Dunajska 5, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1997 v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za poslovno leto 1997, nerazporejenem revaloriziranem dobičku iz preteklih
let ter pokrivanje revalorizirane izgube iz leta 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog uprave o razporeditvi dobička za poslovno leto 1997, razporeditvi nerazporejenega dobička iz preteklih let ter pokrivanju izgube iz leta 1996.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo-Tiskarna, d.d.,
Ljubljana, za leto 1998, se imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand iz Ljubljane.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan do 23. 6.
1998, pri Jelki Koderman, od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo-Tiskarna, d.d.
uprava
Št. 39/98
Ob-2719
Na podlagi 71. točke statuta Delo Reprostudio, d.d. in zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Delo Reprostudio,
grafična dejavnost, d.d., sklicuje
3. zasedanje skupščine,
ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 10. uri, v
veliki dvorani Dela, Dunajska 5, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1997 v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za poslovno leto 1997 ter nerazporejenega revaloriziranega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: nerazporejen dobiček iz preteklih let
v višini 35,724.698,68 SIT se razdeli:
– za izplačilo dividend v višini
14,056.220 SIT,
– ostane
nerazporejen
v
višini
21,668.478,68 SIT.
Bruto dividenda na eno delnico znaša
92 SIT po stanju na dan 31. 12. 1997 in se
izplača delničarjem najkasneje do 4. 9.
1998.
Dobiček iz leta 1997 v višini
14,446.605,86 SIT ostane nerazporejen.

Št.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo Reprostudio, d.d.,
Ljubljana, za leto 1998, se imenuje revizorska
hiša Coopers & Lybrand iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 23. 6.
1998, pri Mojci Orehek, od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo Reprostudio, d.d.
uprava
Št. 3557
Ob-2720
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
4. sejo skupščine,
ki bo 22. 6. 1998 ob 12. uri, na sedežu
družbe na Jadranski 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje
dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje
dva preštevalca glasov in notarja za sestavo
notarskega zapisnika.
3. Obravnava letnega poročila RRC,
d.d., za leto 1997 in sprejem poročila.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja RRC, d.d.
4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček leta 1997 v znesku
25,687.481,54 SIT ostane nerazporejen,
b) iz revaloriziranega nerazporejenega
dobička prejšnjih let se izplačajo do 31. 7.
1998 dividende v višini 1.000 SIT na delnico, skupaj 25,603.000 SIT, in sicer: iz ne-
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razporejenega dobička 1995 14,658.298
SIT, iz revalorizacije dobička 6,669.047,06
SIT, iz nerazporejenega dobička 1996
4,275.654,94 SIT.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi (do
29. 5. 1998) podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Vsak delničar oziroma njegov pooblaščenec mora svojo udeležbo na skupščini
najaviti v pisni obliki, najmanj 4 dni pred
zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
uprava
Ob-2721
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3 statuta delniške družbe uprava sklicuje
3. skupščino delničarjev
Sava, gumarska in kemična industrija,
d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
ki bo v torek, 23. junija 1998 ob 10. uri,
v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina sprejema predlog dnevnega reda in predloge za imenovanje organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za 1997.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejme se letno poročilo za 1997
po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Uporaba dobička po letnem obračunu za 1997.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: dobiček se uporabi po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za 1998 se
imenuje KPMG, d.o.o., Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: članom nadzornega sveta se izplačajo nagrade po predlogu uprave.
6. Sejnine članov NS.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejme se predlagana sejnina za
člane nadzornega sveta po predlogu uprave.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, tajništvo SPS, vsak delovnik od
8. do 11. ure.
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 SPS, v
Kranju, Škofjeloška c. 6.
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Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 23. junija 1998 ob 11. uri, v istem
prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sava, d.d., Kranj
predsednik uprave
Ob-2707
Na podlagi 40. člena statuta družbe
Kompas Postojna, d.d., Postojna, uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Kompas Postojna, d.d.,
Postojna,
dne 23. 6. 1998 ob 13. uri, v sejni dvorani Hotela Kras, V. nad., v Postojni.
Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine:
– delovno predsedstvo,
– verifikacijska komisija,
– zapisnikar.
Predlog sklepa: imenuje se delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
3. Razprava in sklepanje o poslovnem
poročilu in zaključnem računu za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo in zaključni račun za leto 1997.
4. Sprejem plana za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se plan za leto
1998 po predlogu uprave.
5. Uskladitev dejavnosti družbe z določili uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o
spremembi dejavnosti družbe po predlogu
uprave.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe Kompas Postojna, d.d., Postojna,
Titov trg 2a.
Kompas Postojna, d.d.
uprava družbe
Ob-2708
Na podlagi 7.3. točke statuta Gradbenega podjetja Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
uprava delniške družbe sklicuje
3. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje, d.d.,
ki bo 23. junija 1998 ob 16. uri, v sejni
sobi podjetja.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike ali
pooblaščence, da se seje udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Imenovanje organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava in potrditev letnega poročila družbe za leto 1997 in plan za leto
1998.
5. Obravnava poročila revizijske hiše Valuta, d.o.o., družbe za revizijo Maribor, za
leto 1997.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
8. Obravnavanje delitve dobička za leto
1997.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave
K 1. točki – Skupščina ugotavlja, da je
na skupščini navzočih _% glasovalnih delnic
družbe, zato je sklepčnost podana.
K 2. točki – Imenuje se predsednik
skupščine Bunc Nuška, inž. gradb., za preštevalca glasov pa Ribič Gorazd in Prater
Irena. Za notarja se imenuje notarka Kralj
Sonja, Francetova 7, Slovenj Gradec.
K 3. točki – Sprejme se predlagani dnevni red.
K 4. točki – Sprejme se letno poročilo
za leto 1997 in plan za leto 1998.
K 5. točki – Sprejme se revizijsko poročilo revizijske hiše Valuta, d.o.o., družbe za
revizijo, Maribor, za leto 1997.
K 6. točki – Imenuje se član nadzornega
sveta Ciril Logar, dipl. jur., rojen 20. 12.
1960, stanujoč Suhi vrh 23/b, Fokovci.
K 7. točki – za revizorja za leto 1998 se
imenuje Valuta, d.o.o., družba za revizijo
Maribor.
K 8. točki – Sprejme se predlog delitve
dobička za leto 1997 po predlogu uprave
in pozitivnega mnenja nadzornega sveta, in
sicer:
– za rezerve 14,000.000 SIT,
– ostane nerazporejen čisti dobiček
14,199.404,28 SIT,
– ostane revalorizacija nerazporejenega
čistega dobička 282.221,90 SIT.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi Gradbenega podjetja
Radlje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska c.
40, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
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 oddani v 7
dneh po objavi tega sklica, v tajništvu uprave Gradbenega podjetja Radlje, d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
za skupščino oziroma dostavijo pooblastila
v kadrovsko splošnem sektorju, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za
skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt eno uro pred predvidenim začetkom skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
uprava
Št. 24/98
Ob-2722
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah uprava delniške družbe Hotel Turist, d.d., Ljubljana, objavlja
sklic skupščine,
ki bo 23. 6. 1998 ob 13. uri, na sedežu
družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika se izvoli Stojan
Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita
Kette Karlo in Zdenka Vouk.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 po predlogu uprave in pozitivnem
mnenju revizijske družbe ter nadzornega
sveta.
3. Razporeditev dobička za leto 1997 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
znaša 9,346.192 SIT in se deli na:
– dividende v višini 5,253.480 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 90 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 31. 10. 1998.
Nerazporejeni
dobiček
v
višini
4,092.712 SIT.
Čisti dobiček iz leta 1997 znaša
19,211.556,82 SIT in se deli na:
– nerazporejeni dobiček v višini
19,211.556,82 SIT.
4. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 400 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na
dan plačila.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1998 skupščina
imenuje revizijsko družbo Podboršek Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Dalmatinova 15, 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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
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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.
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.
Hotel Turist, d.d.
uprava družbe
Ob-2723
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tekstina, tekstilna industrija Ajdovščina, d.d., sklicuje direktor družbe
4. skupščino delniške družbe
Tekstilna, d.d., Ajdovščina,
ki bo 24. 6. 1998 ob 12. uri v Tekstini
Ajdovščina, Tovarniška cesta 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe, izvolitev delovnega predsedstva, preštevalca glasov in notarja ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa: izvoli se dva člana delovnega predsedstva in preštevalca glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje predlagano notarko.
2. Poročilo o izvajanju sklepov predhodne seje.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
3. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Tekstina v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju delniške družbe
Tekstilna v letu 1997, skupaj z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizorsko družbo za leto 1998 se imenuje predlagana revizijska družba Podboršek, k.d.,
Ljubljana, Dunajska 22.
5. Informacija o planu poslovanja družbe v letu 1998.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Tekstilna, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, vsak delovni dan od 11. do 13. ure v
času od 10. 6. 1998 do 23. 6. 1998.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe (sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki

bo svojo udeležbo pisno prijavil upravi najkasneje tri dni pred skupščino, to je 21. 6.
1998. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
tudi pisno pooblastilo.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne 24. 6. 1998
ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstina, d.d., Ajdovščina
direktor družbe
Ob-2724
Na podlagi 49. točke statuta družbe sklicujem
3. redno skupščino družbe
Jadran Export Import, d.d., Sežana,
ki bo v ponedeljek 22. 6. 1998 ob 13.
uri v sejni dvorani na sedežu družbe v Sežani, Partizanska 69.
Čas prihoda na sejo je pol ure pred začetkom seje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.
2. Določitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Obravnavanje letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.
4. Odločanje o uporabi dobička
Predlog sklepa: 1. Nerazporejeni čisti
dobiček iz leta 1996 v višini 34,671.000
SIT se razporedi:
a) 15,088.960 SIT za dividende, kar pomeni 40 SIT bruto na delnico;
b) 3,638.000 SIT za nagrado upravi, od
tega 1/3 v delnicah družbe;
c) 2,425.000 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
d) preostali del dobička iz leta 1996 v
višini 13,519.040 SIT ostane nerazporejen.
2. Čisti dobiček iz poslovnega leta 1997
v višini 66,441.000 SIT ostane nerazporejen.
Izplačilo dividend se izvrši do 30. oktobra 1998 med delničarje po stanju vpisa v
delniško knjigo pri KDD na dan 30. junija
1998.
5. Odločanje o razporeditvi dela rezerv v
sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: iz rezerv se razporedi
10,000.000 SIT v sklad lastnih delnic.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 1998 se izbere revizorska hiša po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
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7. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta, ki se nanašajo na spremembo
firme v predlaganem besedilu.
8. Razrešitev enega člana nadzornega
sveta in izvolitev novega člana.
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši članstva Tone Škrlj iz Lukovice pri Brezovici in namesto njega izvoli Stane Kaluža,
dipl. ek., iz Postojne.
9. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled v tajništvu na sedežu družbe,
vsak delovnik od 25. 5. 1998 do 19. 6.
1998, med 9. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so na dan 18. 6. 1998 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo spet sestala čez eno uro v
istem prostoru in bo sklepčna ne glede na
udeležbo zastopanega kapitala.
Jadran export-import, d.d., Sežana
uprava družbe
Št. 22/98
Ob-2725
Nadzorni svet Tiskarne Jože Moškrič,
d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v skladu z določili tretjega odstavka 274. člena in
283. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93) ter 34. in 35. člena
statuta TJM, d.d.
5. skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, 23. 6. 1998 ob 17. uri, v
prostorih TJM, d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in
a) izvolitev verifikacijske in volilne komisije,
b) imenovanje – pooblastitev notarke za
sestavo notarskega zapisnika.
Predlogi sklepov:
a) v verifikacijsko in volilno komisijo smo
izvolili:
– Turk Majdo (članica),
– Kleva Branko (predsednik),
– Kozjan Mileno (članica),
– Vidmar Fani (članica),
b) za sestavo notarskega zapisnika imenujemo – pooblaščamo notarko Katjo Terčelj Verovšek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: potrjujemo letno poročilo za leto 1997 v predlaganem besedilu.
3. Delitev nerazporejenega dobička iz leta 1996.
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Predlog sklepa: potrjujemo delitev nerazporejenega dobička iz leta 1996 kot je
bila podana v pisnem predlogu.
4. Pokrivanje izgube leta 1997.
Predlog sklepa: potrjujemo pokrivanje izgube kot je dana v pisnem predlogu.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe (v tajništvu), vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni, delničarji pa bodo o
njih pisno obveščeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic razreda G sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano, na osnovi
osebnega dokumenta.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa priimek, ime in
naslov pooblaščenca, firmo in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas, vsi
delničarji pa imajo skupaj 347.325 glasov.
Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če bo tokratni sklic skupščine neuspešen, bomo skupščino ponovili isti dan ob
18. uri, v isti dvorani. Takrat bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Jože Moškrič, d.d.,
Ljubljana
predsednik NS
Št. 1697
Ob-2726
V skladu s 7.6. točko statuta Ljubljanskega urbanističnega zavoda, d.d., sklicujem
4. redno skupščino
delniške družbe Ljubljanski
urbanistični zavod, d.d.,
ki bo v sredo, 24. junija 1998 ob 11. uri,
v veliki sejni dvorani Ljubljanskega urbanističnega zavoda, d.d., Ljubljana, Vojkova
57.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, izvolitev 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.
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3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1997, skupaj s finančnim poročilom, poročilom revizijske družbe in mnenjem nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja za leto 1998 in plačilo za
opravljeno revizijo poslovanja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlog za imenovanje revizijske družbe Constantia, d.o.o., za revizijo poslovanja za leto
1998 in odobri plačilo za opravljeno revizijo
za leto 1997.
7. Plačilo članom nadzornega sveta za
leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina in način plačila za leto 1997 predsedniku in članoma nadzornega sveta.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Uršič,
vsak delovnik od 10. do 12. ure, v dneh od
25. 5. do 5. 6. 1998.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi tega
sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Vsaka delnica velja 1 glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu delniške družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri delovne
dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki. Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so se najavljeni udeleženci dolžni
podpisati v seznam udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
direktor
Ob-2727
Uprava delniške družbe Kompas Hoteli
Kranjska Gora, s sedežem Borovška 100,
Kranjska Gora, sklicuje
4. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 1. 7. 1998 ob 13. uri, v
prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Tino Habjanič, za preštevalce
glasov Antonijo Brudar, Miro Dominko in
Darinko Brcar, seji prisostvuje notar Stane
Krainer.
3. Letno poročilo o poslovanju v letu
1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1997.
4. Delitev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
poslovno leto 1997 znaša 182.387,41 SIT.
Celoten dobiček se nameni za pokrivanje
izgube iz preteklih let.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1998 imenuje revizijsko
hišo Auditor, d.o.o., iz Ptuja.
Predlog sklepa k 5. točki je pripravil nadzorni svet.
Predloge sklepov k 3. in 4. točki sta
pripravila nadzorni svet in uprava.
Predloge sklepov k 1. in 2. točki je pripravila uprava.
Gradivo za dnevni red je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
vsak delovnik v tednu od 9. do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma pooblaščenci, ki so 29. 6. 1998
vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred sejo, to je 29. 6.
1998.
V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 1. 7. 1998 ob 13.30, v
istem prostoru z enakim dnevnim redom,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta od 12.30 dalje. V tem času lahko delničarji prevzamejo glasovnice. Prosimo, da
na sejo pridete pravočasno. Zamudniki nimajo pravice do sodelovanja in odločanja
na skupščini.
Kompas Hoteli, d.d., Kranjska Gora
direktor podjetja
Ob-2728
Začasna uprava družbe Elma TT, d.d.,
Ljubljana, na podlagi določil 37. člena statuta družbe sklicuje
1. skupščino družbe,
ki bo v sredo, dne 17. 6. 1998, ob 11.
uri, v poslovnih prostorih družbe Elma TT,
d.d., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, Ljubljana-Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija, zapisnikar in notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: spejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
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3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: skupščine delničarjev
sprejme informacijo uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
4. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje rezultate poslovanja za leta 1993,
1994, 1995 in 1996.
5. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1997 in seznanitev z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto 1997 ter
sklep o pokrivanju izgube iz prejšnjih let.
6. Razrešitev začasnega in izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo člani nadzornega sveta kot predstavniki delničarjev.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki so ju izvolili delavci.
7. Odločitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o sejnini članov nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje revizor za leto
1998.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic po zakonu o gospodarskih
družbah. S skladom lastnih delnic upravlja
nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedeđžu družbe vsak delovnik od 12. do
14. ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v roku
7 dni po objavi tega dnevnega reda predloženi tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti podano pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom pooblaščeni delničarji pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob 11. uri ne bo sklepčna, bo začetek zasedanja prestavljen za eno
uro, skupščina pa bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Elma, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-2790
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostinskega podjetja Sevnica, d.d., sklicuje uprava
2. redno sejo
skupščine delničarjev,
ki bo dne 26. 6. 1998 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-predsednik, preštevalec in notar.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo predlagani kandidati in se
določi notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za poslovno leto 1997, skupaj z revizorskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.
3. Ugotovitev in pokrivanje izgube za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: izguba ugotovljena v poslovnih izkazih v višini 620.073,35 SIT in
njena revalorizacija do dne 30. 6. 1998, se
krije iz revalorizacije nerazporejenega dobička iz leta 1996.
4. Obravnava in sprejem dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 1998, se imenuje revizijsko hišo
DEJ 3, d.o.o., iz Postojne.
6. Informacije delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 26. 6. 1998 ob
12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zaesdanje skupščine določi za isti dan, tj. 26. 6. 1998 ob
13. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi. Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in skladno z vsebino
določil XII. poglavja zakona o prevzemih.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak delovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.
Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.,
uprava družbe
Ob-2820
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vojkova 63, sklicuje
16. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v četrtek, 2. 7. 1998 ob 16. uri, v
poslovnih prostorih Korone, Vojkova 63 v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
4. Poročilo direktorja o poslovanju družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo direktorja o poslovanju družbe v letu
1997.
5. Poročilo predsednika nadzornega
sveta za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo predsednika nadzornega sveta za leto 1997.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997.
7. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o razporeditvi dobička.
8. Plan družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
poslovanja družbe za leto 1998.
9. Razno: vprašanja, pobude in predlogi
delničarjev.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan po predhodni najavi.
Delničarje pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
potrdili prisotnost.
Delničarje naprošamo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi družbe pisno v roku 7 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe. V primeru,
da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje v četrtek, 2. 7. 1998 ob
17. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina
veljavno odločala ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona inženiring, d.d.,
uprava družbe
Ob-2832
Uprava Pivovarne Union, d.d., iz Ljubljane, sklicuje v smislu drugega odstavka 43.
člena statuta družbe
tretjo skupščino
delničarjev Pivovarne Union, d.d.,
ki bo v sredo, 22. julija 1998 ob 12. uri,
v Koslerjevi dvorani v Pivovarni Union v Ljubljani, Pivovarniška ul. 2.
Določen je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine Marjeta
Zevnik,
– za preštevalca glasov Mateja Stanič-Rudolf in Urška Kladnik,
– za zapisnikarja Katja Terčelj-Verovšek,
notarka v Ljubljani.
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2. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Jakob Piskernik, dipl. ek.
iz Kranja, Kokrški log 20.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila uprave za leto 1997 in poročila o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. decembra 1997.
Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in pooblaščene revizorske hiše o
poslovanju v letu 1997 ter mnenje nadzornega sveta o tem poslovanju.
4. Delitev dobička
Predlog sklepa: dobiček se deli po predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Formiranje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z ustanovitvijo sklada lastnih delnic. V letu 1998
se sklad lastnih delnic formira v višini 5%
izdanih delnic. Vir za financiranje tega sklada so rezerve družbe.
Sklad lastnih delnic se lahko uporabi v
skladu z določili pravilnika o organiziranju in
delu sklada lastnih delnic, ki ga sprejme
nadzorni svet.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za pregled poslovanja za leto 1998.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled poslovanja Pivovarne Union, d.d., za leto 1998 se imenuje firma
KPMG Slovenija, d.o.o., management,
consulting in revizija iz Ljubljane, Dunajska
c. 21.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
lastniki navadnih imenskih delnic oznak A,
B, C, D in G, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki so vpisani v delničarski
knjigi 5 dni pred zasedanjem skupščine tj.
na dan 17. julija 1998.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled na upravi družbe v Ljubljani, Pivovarniška ul. 2, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in v 7 dneh
po objavi tega sklica oddani upravi družbe.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa s pisnim pooblastilom delničarja.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami, ki jih sprejme
delničar oziroma pooblaščenec ob pristopu
na skupščino, razen za 1. točko dnevnega
reda, kjer se glasovanje opravi ustno.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se prijavijo za skupščino najmanj uro
pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, v istih prostorih z istim dnevnim
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redom. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ob-2729
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech d.d., Velenje sklicuje
uprava
2. sejo skupščine družbe
Esotech d.d., Velenje
ki bo 22. 6. 1998 ob 12. uri na sedežu
družbe Preloška 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Mitja Jenko, za preštevalca
glasov pa Robi Hudournik in Severin Jeseničnik. Na seji skupščine prisostvuje notar
Avgust Ribič iz Velenja.
2. Sprejem poslovnega in računovodskega poročila za leto 1997 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme poslovno in računovodsko poročilo za
leto 1997 in revizijsko poročilo.
3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 1997.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se čisti dobiček razporedi skladno s predlogom uprave.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe Esotech,d.d. za leto 1998 se
imenuje predlagana revizijska družba.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni začasni upravi v sedmih dneh po
objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo skladno s točko 7.4. statuta družbe svojo udeležbo pisno prijavili upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pooblaščenci
pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila.
Udeležence prosimo, da se najkasneje pol
ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli gradivo in glasovalna sredstva.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala

po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Esotech, d.d., Velenje
uprava družbe
generalna direktorica
Ob-2730
Na podlagi 2.1 točke pravil notranjega
odkupa družbe Esotech, d.d., Velenje sklicujem
2. sestanek
udeležencev notranjega odkupa
ki bo v petek 19. 6. 1998 ob 17. uri na
sedežu družbe Preloška 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja ter komisije za
izvedbo glasovanja.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
3. Nadaljnji odkup delnic od Sklada RS
za razvoj.
4. Obravnava gradiva, ki ga bo obravnavala skupščina družbe na 2. seji in glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda
skupščine (in zavzetje stališč o predlogih za
skupščino družbe Esotech,d.d. Velenje).
5. Vprašanja in pobude delničarjev - udeležencev programa notranjega odkupa.
Udeležba na sestanku.
Sestanka udeležencev programa notranjega odkupa se lahko udeležijo delničarji,
ki so v okviru lastninskega preoblikovanja
podjetja ESO Montaža Velenje, sedaj Esotech, d.d., vpisali oziroma vplačali najmanj
eno delnico oznake B, C ali D, so vpisani v
delniško knjigo družbe in so zaradi enotnega uresničevanja pravic in obveznosti iz
naslova delnic pristopili k pravilom notranjega odkupa, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati ime, priimek, naslov,
EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca ter
število glasov, kraj, datum ter podpis pooblastitelja.
Glasovanje
Vsaka delnica daje en glas. Sklepi se
sprejmejo z navadno večino oddanih glasov
in ne javno z dvigom rok.
O 3. točki dnevnega reda odločajo samo delničarji delnic z oznako C in D.
Če sestanek ob napovedani uri, sklic ne
bo sklepčen, bo ponovno zasedanje istega
dne po polurnem odmoru. V drugem sklicu
bodo udelečenci sprejemali sklepe ne glede na število zastopanih delnic.
Vljudno vabljeni!
Esotech,d.d. Velenje
Vodja notranjega odkupa
Ob-2732
Uprava družbe PID Skala, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Slovenska ul. 17, Maribor, sklicuje na podlagi statuta družbe in določil zakona o gospodarskih družbah
4. sejo skupščine delničarjev
družbe PID Skala, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skupščina bo 26. 6. 1998 ob 12. uri,
na sedežu družbe, v poslopju Andreanum,
Slovenska ul. 17, Maribor.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojno notarko.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče,
2.) Za preštevalca glasov se imenujeta:
– Valentina Ježovnik,
– Jože Horvat,
3.) Pristojna notarka na skupščini je
Nada Kumar.
2. Obravnavanje in sprejem letnega poročila za leto 1997 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997 skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Pokrivanje izgube iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog, da
se izguba na dan 31. 12. 1997 pokrije v
breme:
– vplačanega presežka kapitala ter
njegovega revalorizacijskega popravka,
– revalorizacijskega
popravka
osnovnega kapitala.
4. Obravnava in sprejem sklepov o prevzemu pooblaščenih investicijskih družb.
Predlogi sklepov:
1.) PID Skala, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d., sprejme sklep o
pripojitvi in prevzema PID Zvon, Krekovo
pooblaščeno investicijsko družbo, d.d. in
PID Klas, Krekovo pooblaščeno investicijsko družbo, d.d., po stanju na dan 31. 12.
1997.
2.) Skupščina sprejme poročilo uprav
o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni
del tega sklepa.
3.) Potrdi se pogodba o pripojitvi in
razcepitvi delniških družb, s katero se k PID
Skala, Krekovi pooblaščeni investicijski
družbi, d.d., pripojita PID Zvon, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d. in
PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
5. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital PID Skala, Krekove pooblaščene investicijske družbe, d.d., se zaradi pripojitve poveča za
17.878,886.000 SIT, iz 9.674,600.000
SIT na 27.553,486.000 SIT, za kar se izda
17,878.886 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic 4. izdaje, z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
7. Nagrada za nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina sprejme nagrado za člane nadzornega sveta v skladu s
podanim predlogom.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja vseh predlogov sklepov sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene in potrjene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na PID Skala, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d. Seje skupščine

delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji družbe, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupščini, skladno z določili statuta
družbe, pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
kopijo veljavne lastninske nakaznice – vpisnice delničarja družbe in pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje, kolikor se
bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob določenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12.30, na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo lahko delničarji prevzamejo na
sedežu družbe že eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Slovenski ul. 17 v Mariboru, od 5. junija
1998 naprej, vsak delovnik od 13. do 15.
ure.
PID Skala, d.d.
uprava
Ob-2733
Uprava družbe PID Zvon, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Slovenska ul. 17, Maribor, sklicuje na podlagi statuta družbe in določil zakona o gospodarskih družbah
5. sejo skupščine delničarjev
družbe PID Zvon, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d.
Skupščina bo 26. 6. 1998 ob 9. uri, na
sedežu družbe, v poslopju Andreanum, Slovenska ul. 17, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojno notarko.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče,
2.) Za preštevalca glasov se imenujeta:
– Valentina Ježovnik,
– Jože Horvat,
3.) Pristojna notarka na skupščini je
Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997 skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Pokrivanje izgube iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog, da
se izguba na dan 31. 12. 1997 pokrije v
breme:
– vplačanega presežka kapitala ter
njegovega revalorizacijskega popravka,
– revalorizacijskega
popravka
osnovnega kapitala.
4. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi PID Zvon, Krekove pooblaščene investicijske družbe, d.d., k PID Skala, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.

Št.

39/ 22. 5. 1998 / Stran 3955

Predlogi sklepov:
1.) PID Zvon, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d., se pripoji k PID
Skala, Krekovi pooblaščeni investicijski
družbi, d.d., po stanju na dan 31. 12.
1997.
2.) Skupščina sprejme poročilo uprav
o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni
del tega sklepa.
3.) Potrdi se pogodba o pripojitvi in
razcepitvi delniških družb, s katero se k PID
Skala, Krekovi pooblaščeni investicijski
družbi, d.d., pripojita PID Zvon, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d. in
PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4.) Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register PID Zvon, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.,
preneha obstajati.
5.) Za zastopnika za prejem delnic se
imenuje Roza Mlakar Kukovič, stanujoča na
Zrkovski cesti 142a v Mariboru.
5. Nagrada za nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina sprejme nagrado za člane nadzornega sveta v skladu s
podanim predlogom.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja vseh predlogov sklepov sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene in potrjene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na PID Zvon, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d. Seje skupščine
delničarjev se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji družbe, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupščini, skladno z določili statuta družbe, pisno prijavijo upravi družbe
vsaj 3 dni pred sejo skupščine. Prijava naj
vsebuje kopijo veljavne lastninske nakaznice – vpisnice delničarja družbe in pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje,
kolikor se bo delničar skupščine udeležil
po pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob določenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 9.30, na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo lahko delničarji prevzamejo na
sedežu družbe že eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Slovenski ul. 17 v Mariboru, od 5. junija
1998 naprej, vsak delovnik od 13. do 15.
ure.
PID Zvon, d.d.
uprava
Ob-2734
Uprava družbe PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Slovenska ul. 17, Maribor, sklicuje na podlagi statuta družbe in določil zakona o gospodarskih družbah
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4. sejo skupščine delničarjev
družbe PID Klas, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d.
Skupščina bo 26. 6. 1998 ob 10.30, na
sedežu družbe, v poslopju Andreanum, Slovenska ul. 17, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
ter seznanitev skupščine s pristojno notarko.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče,
2.) Za preštevalca glasov se imenujeta:
– Valentina Ježovnik,
– Jože Horvat,
3.) Pristojna notarka na skupščini je
Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997 skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Pokrivanje izgube iz leta 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog, da
se izguba na dan 31. 12. 1997 pokrije v
breme:
– vplačanega presežka kapitala ter
njegovega revalorizacijskega popravka,
– revalorizacijskega
popravka
osnovnega kapitala.
4. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi PID Klas, Krekove pooblaščene investicijske družbe, d.d., k PID Skala, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.
Predlogi sklepov:
1.) PID Klas, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d., se pripoji k PID
Skala, Krekovi pooblaščeni investicijski
družbi, d.d., po stanju na dan 31. 12.
1997.
2.) Skupščina sprejme poročilo uprave o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
3.) Potrdi se pogodba o pripojitvi in
razcepitvi delniških družb, s katero se k PID
Skala, Krekovi pooblaščeni investicijski
družbi, d.d., pripojita PID Zvon, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d. in
PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4.) Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.,
preneha obstajati.
5.) Za zastopnika za prejem delnic se
imenuje Roza Mlakar Kukovič, stanujoča na
Zrkovski cesti 142a v Mariboru.
5. Nagrada za nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina sprejme nagrado za člane nadzornega sveta v skladu s
podanim predlogom.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja vseh predlogov sklepov sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene in potrjene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d. Seje skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji družbe, njihovi zakoniti za-
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stopniki ali pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupščini, skladno z določili statuta
družbe, pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
kopijo veljavne lastninske nakaznice – vpisnice delničarja družbe in pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje, kolikor se
bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob določenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11. uri, na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo lahko delničarji prevzamejo na
sedežu družbe že eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Slovenski ul. 17 v Mariboru, od 5. junija
1998 naprej, vsak delovnik od 13. do 15.
ure.
PID Klas, d.d.
uprava
Ob-2731
V primeru, da bodo sklepi o pripojitvi
sprejeti, se delničarji PID Zvon, Krekove
pooblaščene investicijske družbe, d.d. in
PID Klas, Krekove pooblaščene investicijske družbe, d.d., štejejo za delničarje delniške družbe PID Skala, d.d., kot vmesne
faze predlaganih statusnih sprememb vseh
treh pooblaščenih investicijskih družb.
V skladu z namenom iz druge točke pogodbe o pripojitvi in razcepitvi in v skladu s
statutom družbe in zakonom o gospodarskih družbah, uprava delniške družbe PID
Skala, d.d., Slovenska ul. 17, Maribor, sklicuje
5. sejo skupščine delničarjev
delniške družbe PID Skala, d.d.
Skupščina bo 26. 6. 1998 ob 13.30, na
sedežu družbe, v poslopju Andreanum, Slovenska ul. 17, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojno notarko.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče,
2.) Za preštevalca glasov se imenujeta:
– Valentina Ježovnik,
– Jože Horvat,
3.) Pristojna notarka na skupščini je
Nada Kumar.
2. Obravnavanje in sprejem sklepov o
razcepitvi delniške družbe PID Skala, d.d.
Predlogi sklepov:
1.) Delniška družba PID Skala, d.d.,
se razcepi na dve novi pooblaščeni investicijski družbi, in sicer na: PID Zvon Ena,
Krekovo pooblaščeno investicijsko družbo,
d.d., Maribor, Slovenska ul. 17 in PID Zvon
Dva, Krekovo pooblaščeno investicijsko
družbo, d.d., Maribor, Slovenska ul. 17.
Premoženje, pravice in obveznosti
delniške družbe PID Skala, d.d., se po raz-

cepitvi deli na obe novonastali pooblaščeni
investicijski družbi, v skladu z razdelitveno
bilanco, ki je sestavni del tega sklepa.
2.) Potrdi se pogodba o pripojitvi in
razcepitvi delniških družb, ki je sestavni del
tega sklepa.
3.) Skupščina ugotavlja, da so vsi delničarji delniške družbe PID Skala, d.d., po
prevzemu družbe PID Zvon, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d. in družbe
PID Klas, Krekova pooblaščena in investicijska družba, d.d., v skladu s pogodbo o
pripojitvi in razcepitvi in na podlagi sklepa o
razcepitvi, tudi delničarji obeh novonastalih
delniških družb, in sicer družbe PID Zvon
Ena, Krekova pooblaščena investicijska
družba, d.d. in družbe PID Zvon Dva, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.
4.) Skupščina sprejme statut družbe
PID Zvon Ena, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d. in statut družbe PID
Zvon Dva, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., ki postaneta kot priloga
sestavni del tega sklepa.
5.) V nadzorni svet družbe.
5.a) PID Zvon Ena, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., se imenujejo:
– dr. Drago Filipič,
– Andrej Zrim,
– Horvat Jože;
5.b) PID Zvon Dva, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., se imenujejo:
– dr. Štefan Špilak,
– Bojan Zrna,
– Martin Pušenjak.
6.) Za revizorja družbe PID Zvon Ena,
Krekova pooblaščena investicijska družba,
d.d. in družbe PID Zvon Dva, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., za poslovno leto 1998 se imenuje revizijska hiša
Valuta, d.o.o. iz Maribora.
7.) Za zastopnika za sprejem delnic
se imenuje Roza Mlakar Kukovič, stanujoča
na Zrkovski cesti 142a, v Mariboru.
3. Vprašanja in pobude delničarjev
Predlagatelja vseh predlogov sklepov,
razen predloga sklepa pod točko 2.6.)
dnevnega reda, sta uprava in nadzorni
svet. Predlagatelj predloga sklepa pod
točko 2.6.) dnevnega reda je nadzorni
svet družbe.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene in potrjene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na PID Skala, Krekova pooblaščena
investicijska družba, d.d., PID Zvon, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d. in
PID Klas, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d. Seje skupščine delničarjev
se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji družbe, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupščini, skladno z določili statuta družbe, pisno
prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo
skupščine. Prijava naj vsebuje kopijo veljavne lastninske nakaznice – vpisnice delničarja družbe in pooblastilo oziroma pravni
naslov za zastopanje, kolikor se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob do-
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ločenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo lahko delničarji prevzamejo na
sedežu družbe že eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Slovenski ul. 17 v Mariboru, od 5. junija 1998
naprej, vsak delovnik od 13. do 15. ure.
Delniška družba PID Skala, d.d.
uprava
Ob-2791
Direktor Kmečkega sklada 1 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4 sklicuje v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in statuta Kmečkega sklada 1 pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana
4. redno skupščino
Kmečkega sklada 1 pooblaščene
investicijske družbe d.d.,
ki bo v petek, 19. 6. 1998 ob 15. uri v
prostorih Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, 10. nadst.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika, tričlansko
verifikacijsko komisijo in notarja po predlogu.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 1997 skupaj z revidiranim
zaključnim računom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1997 skupaj z
revidiranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Seznanitev delničarjev z rezultati pripojitvene revizije.
Predlog sklepa: delničarji se seznanijo z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je opravila
družba Coopers & Lybrand d.d., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepov o prevzemu pooblaščenih investicijskih družb.
Predlog sklepov:
1. Kmečki sklad 1 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana sprejme pripojitev in prevzema Kmečki sklad 2 pooblaščeno investicijsko družbo d.d., Kmečki
sklad 3 pooblaščeno investicijsko družbo
d.d. in Kmečki sklad 4 pooblaščeno investicijsko družbo d.d., po zaključni bilanci na
dan 31. 12. 1997.
2. Skupščina soglaša s poročilom uprav o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Potrdi se pogodba o pripojitvi delniških družb, s katero se h Kmečkemu skladu 1 pooblaščeni investicijski družbi d.d.
pripojijo Kmečki sklad 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Kmečki sklad 3 pooblaščena investicijska družba d.d. in Kmečki
sklad 4 pooblaščena investicijska družba
d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.

5. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala zaradi pripojitve.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital Kmečkega sklada 1 pooblaščene investicijske družbe d.d.
se
zaradi
pripojitve
poveča
za
17.659,141.000 SIT, iz 9.679,800.000
SIT na 27.338,941.000 SIT, za kar se izda
27,338.941 navadnih imenskih delnic četrte emisije, v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za eno delnico. Novo izdane delnice prevzamejo obstoječi delničarji prevzetih družb
Kmečki sklad 2 PID d.d., Kmečki sklad 3
PID d.d. in Kmečki sklad 4 PID d.d.
2. Osnovni kapital Kmečkega sklada 1
pooblaščene investicijske družbe d.d. se poveča za največ 1.000,000.000 SIT, za kar
se izda največ 1,000.000 navadnih imenskih delnic pete emisije v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico. Delnice se javno
ponudijo po ceni 1.053, 00 SIT za delnico.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 1998 se imenuje revizorsko hišo Cooper&Lybrand d.d.,
Ljubljana.
Glasovanje
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene
in potrjene lastninske nakaznice - vpisnice,
ki se glasi na Kmečki sklad 1 pooblaščeno
investicijsko družbo d.d.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini v skladu s 10.3.3. točko statuta Kmečkega sklada 1 pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj
tri dni pred skupščino, to je do 16. 6. 1998.
Prijava je veljavna ob predložitvi kopije
veljavne lastninske nakaznice- vpisnice delničarja družbe in pooblastila za zastopanje,
če se delničar udeležuje skupščine po
pooblaščenem zastopniku.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana najmanj
eno uro pred začetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo bo na vpogled v tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21 od 22. 5.
1998 dalje od 10. do 12. ure.
Kmečki sklad 1 d.d.
direktor
Ob-2792
Direktor Kmečkega sklada 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4 sklicuje v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in statuta Kmečkega sklada 2 pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana
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4. redno skupščino
Kmečkega sklada 2 pooblaščene
investicijske družbe d.d.,
ki bo v petek, 19. 6. 1998 ob 9. uri v
prostorih Kmečke družbe za upravljanje
investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana, 10. nadst.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika, tričlansko
verifikacijsko komisijo in notarja po predlogu.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 1997 skupaj z revidiranim
zaključnim računom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1997 skupaj z
revidiranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Seznanitev delničarjev z rezultati pripojitvene revizije.
Predlog sklepa: delničarji se seznanijo z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je opravila
družba Coopers & Lybrand d.d., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi.
Predlog sklepov:
1. Kmečki sklad 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se pripoji h
Kmečkemu skladu 1 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, po zaključni
bilanci na dan 31. 12. 1997.
2. Skupščina soglaša s poročilom uprav o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Potrdi se pogodba o pripojitvi delniških družb, s katero se h Kmečkemu skladu 1 pooblaščeni investicijski družbi d.d.
pripojijo Kmečki sklad 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Kmečki sklad 3 pooblaščena investicijska družba d.d. in Kmečki
sklad 4 pooblaščena investicijska družba
d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register Kmečki sklad
3 pooblaščena investicijska družba d.d. preneha obstajati.
5. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Matjaža Gantarja.
Glasovanje
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene
in potrjene lastninske nakaznice - vpisnice,
ki se glasi na Kmečki sklad 2 pooblaščeno
investicijsko družbo d.d.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini v skladu s 10.3.3. točko statuta
Kmečkega sklada 2 pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino, to je
do 16. 6. 1998.
Prijava je veljavna ob predložitvi kopije
veljavne lastninske nakaznice- vpisnice delničarja družbe in pooblastila za zastopanje,
če se delničar udeležuje skupščine po
pooblaščenem zastopniku.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
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vesticijskih skladov d.d., Ljubljana najmanj
eno uro pred začetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo bo na vpogled v tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21 od 22. 5.
1998 dalje od 10. do 12. ure.
Kmečki sklad 2 d.d.
direktor
Ob-2793
Direktor Kmečkega sklada 3 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4 sklicuje v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in statuta Kmečkega sklada 3 pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana
3. redno skupščino
Kmečkega sklada 3 pooblaščene
investicijske družbe d.d.,
ki bo v petek, 19. 6. 1998 ob 11. uri v
prostorih Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, 10. nadst.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika, tričlansko
verifikacijsko komisijo in notarja po predlogu.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 1997 skupaj z revidiranim
zaključnim računom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1997 skupaj z
revidiranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Seznanitev delničarjev z rezultati pripojitvene revizije.
Predlog sklepa: delničarji se seznanijo z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je opravila
družba Coopers & Lybrand d.d., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi.
Predlog sklepov:
1. Kmečki sklad 3 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se pripoji h
Kmečkemu skladu 1 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, po zaključni
bilanci na dan 31. 12. 1997.
2. Skupščina soglaša s poročilom uprav o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Potrdi se pogodba o pripojitvi delniških družb, s katero se h Kmečkemu skladu 1 pooblaščeni investicijski družbi d.d.
pripojijo Kmečki sklad 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Kmečki sklad 3 pooblaščena investicijska družba d.d. in Kmečki
sklad 4 pooblaščena investicijska družba
d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register Kmečki sklad
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3 pooblaščena investicijska družba d.d. preneha obstajati.
5. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Matjaža Gantarja.
Glasovanje
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene
in potrjene lastninske nakaznice - vpisnice,
ki se glasi na Kmečki sklad 3 pooblaščeno
investicijsko družbo d.d.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini v skladu s 10.3.3. točko statuta Kmečkega sklada 3 pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj
tri dni pred skupščino, to je do 16. 6. 1998.
Prijava je veljavna ob predložitvi kopije
veljavne lastninske nakaznice- vpisnice delničarja družbe in pooblastila za zastopanje,
če se delničar udeležuje skupščine po
pooblaščenem zastopniku.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana najmanj
eno uro pred začetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo bo na vpogled v tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21 od 22. 5.
1998 dalje od 10. do 12. ure.
Kmečki sklad 3 d.d.
direktor
Ob-2794
Direktor Kmečkega sklada 4 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4 sklicuje v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in statuta Kmečkega sklada 4 pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana
2. redno skupščino
Kmečkega sklada 4 pooblaščene
investicijske družbe d.d.,
ki bo v petek, 19. 6. 1998 ob 13. uri v
prostorih Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, 10. nadst.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika, tri člansko verifikacijsko komisijo in notarja po
predlogu.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 1997 skupaj z revidiranim
zaključnim računom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1997 skupaj z
revidiranim zaključnim računom, pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Seznanitev delničarjev z rezultati pripojitvene revizije.

Predlog sklepa: delničarji se seznanijo z
rezultati pripojitvene revizije, ki jo je opravila
družba Coopers & Lybrand d.d., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi.
Predlog sklepov:
1. Kmečki sklad 4 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana se pripoji h
Kmečkemu skladu 1 pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, po zaključni
bilanci na dan 31. 12. 1997.
2. Skupščina soglaša s poročilom uprav o pripojitvi, ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Potrdi se pogodba o pripojitvi delniških družb, s katero se h Kmečkemu skladu 1 pooblaščeni investicijski družbi d.d.
pripojijo Kmečki sklad 2 pooblaščena investicijska družba d.d., Kmečki sklad 3 pooblaščena investicijska družba d.d. in Kmečki
sklad 4 pooblaščena investicijska družba
d.d., ki postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Z dnem vpisa pripojitve po prevzemni družbi v sodni register Kmečki sklad
4 pooblaščena investicijska družba d.d. preneha obstajati.
5. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina imenuje Matjaža Gantarja.
Glasovanje
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnjene
in potrjene lastninske nakaznice - vpisnice,
ki se glasi na Kmečki sklad 4 pooblaščeno
investicijsko družbo d.d.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini v skladu s 10.3.3. točko statuta Kmečkega sklada 4 pooblaščene investicijske družbe d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj
tri dni pred skupščino, to je do 16. 6. 1998.
Prijava je veljavna ob predložitvi kopije
veljavne lastninske nakaznice- vpisnice delničarja družbe in pooblastila za zastopanje,
če se delničar udeležuje skupščine po
pooblaščenem zastopniku.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana najmanj
eno uro pred začetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo bo na vpogled v tajništvu Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21 od 22. 5.
1998 dalje od 10. do 12. ure.
Kmečki sklad 4 d.d.
direktor
Ob-2826
Na podlagi 22. člena statuta Bank Austrie d.d., Ljubljana sklicuje upravni odbor
banke
zbor banke,
ki bo 24. 6. 1998 s pričetkom ob
10. uri, v sejni sobi Bank Austrie d.d. na
Wolfovi 1 v Ljubljani.
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Zbor banke se sklicuje v zvezi z odlokom
o spremembi odloka o uskladitvi tolarskih
zneskov v zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 37/98 z dne 15. 5. 1998) z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zbora banke, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Zbor banke potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja
sklepčnost zbora.
3. Poročilo uprav bank o pripojitvi Banke Creditanstalt d.d. k Bank Austrii d.d. Ljubljana, s predstavitvijo letnih obračunov za
leta 1995,1996 in 1997, ter poročilo o
stanju bank.
Predlog sklepa: zbor Bank Austrie d.d.
Ljubljana sprejme poročilo uprav bank o
pripojitvi Banke Creditanstalt d.d. k Bank
Austrii d.d. Ljubljana, z dne 19. 3. 1998, s
predstavitvijo letnih obračunov za leta
1995, 1996 in 1997 in poročilom o stanju bank.
4. Poročilo o reviziji pogodbe o pripojitvi
in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti
sklenjena med Bank Austrio d.d. Ljubljana
in Banko Creditanstalt d.d.
Predlog sklepa: zbor Bank Austrie d.d.
Ljubljana sprejme poročilo pooblaščenega
revizorja Coopers & Lybrand d.o.o. Ljubljana, o reviziji Pogodbe o pripojitvi in ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti, sklenjeni
med Bank Austrio d.d. Ljubljana in Banko
Creditanstalt d.d.
5. Sklep o pripojitvi Banke Creditanstalt
d.d. k Bank Austrii d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa: zbor Bank Austrie d.d.
Ljubljana soglaša s pripojitvijo Banke Creditanstalt d.d. k Bank Austrii d.d. Ljubljana.
6. Pogodba o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti sklenjena med
Bank Austrio d.d. Ljubljana in Banko Creditanstalt d.d.
Predlog sklepa: zbor Bank Austrie d.d.
Ljubljana potrdi Pogodbo o pripojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti med
Bank Austrio d.d. Ljubljana in Banko Creditanstalt d.d. z dne 19. 3. 1998
Pogodba iz prejšnjega odstavka je priloga tega sklepa.
7. Povečanje osnovnega kapitala za izvedbo pripojitve.
Predlog sklepa: osnovni kapital Bank Austrie d.d. Ljubljana se zaradi izvedbe pripojitve Banke Creditanstalt d.d. poveča od
1.880,000.000 SIT za 1.221,378.000 SIT
na 3.101,378.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši z
izdajo 1,221.378 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT za 1 delnico.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev se izključi.
Omejitev prenosa novih delnic te izdaje
iz 2. odstavka 10. člena statuta se izključi.
Nove delnice so upravičene do udeležbe na dobičku od 1. 1. 1998 dalje.
Kolikor se vpis pripojitve v sodnem registru izvrši šele v letu 1999 so delnice nove
izdaje upravičene do dobička šele od 1. 1.
1999 dalje.

Nove delnice se izdajo oziroma jih prevzamejo dosedanji delničarji Banke Creditanstalt d.d.
Z dnem veljavnosti pripojitve zagotavlja
Bank Austria d.d. Ljubljana delničarjem
Banke Creditanstald d.d. v zameno za prenos premoženja Banke Creditanstalt d.d.
na Bank Austrio d.d. Ljubljana (i) za vsakih
5 navadnih prinosniških ali imenskih delnic
Banke Creditanstalt d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, po 2 navadni imenski delnici Bank Austrie d.d. Ljubljana v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka in
(ii)denarno plačilo v višini 879 SIT za vsako
delnico Banke Creditanstalt d.d., ki je ni
mogoče zamenjati za 2 delnici Bank Austrie v skladu z menjalnim razmerjem iz te
točke.
Do izdaje novih delnic se izdajo začasnice, ki štejejo za izdane z dnem vpisa pripojitve Banke Creditanstalt d.d. k Bank Austrii
d.d. Ljubljana.
8. Razširitev dejavnosti banke
Predlog sklepa: v zvezi s pripojitvijo Banke Creditanstalt d.d. k Bank Austrii d.d. Ljubljana se razširi poslovna dejavnost banke
tako da obsega:
– J 65.120 dejavnost bank,
– J 67.120 posredništvo z vrednostnimi
papirji,
– J 67.130 pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom,
– J 65.210 finančni zakup - leasing,
– J 65.220 drugo kreditno posredništvo,
– J 65.230 drugo finančno posredništvo d. n.
9. Sprejem novega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se novo besedilo statuta Bank Austrie d.d., Ljubljana, ki
je sestavni del tega sklepa.
10. Razrešitev direktorija banke, upravnega odbora in nadzornega odbora.
Predlog sklepa: glede na spremembo
organov banke po danes sprejetem statutu
se razrešijo in preneha mandat vsem članom direktorija, upravnega odbora in nadzornega odbora banke.
Z dnem registracije novega besedila
statuta v sodnem registru se razrešijo oziroma preneha mandat članom direktorija,
upravnega odbora in nadzornega odbora
banke.
11. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nadzorni svet
v sestavi:
1. mag. Alois Steinbichler - predsednik,
2. dr. Franz Hörhager – namestnik
predsednikov,
3. dr. Günter Ettenauer,
4. Heinz Meidlinger,
5. dr. Udo Szekulics.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi delničarji Bank Austrie d.d. Ljubljana, ki najkasneje 3 dni pred zborom prijavijo svojo udeležbo na sedežu banke.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem zastopniku oziroma
pooblaščencu.
Pooblastilo v pisni obliki je potrebno
predložiti banki najkasneje 15 minut pred
pričetkom zbora in ostane shranjeno pri njej.
Pooblaščencu oziroma zastopniku ni potrebno biti delničar banke.
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Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem dostavljeno na njihov
banki sporočeni naslov.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem tudi na vpogled od 6. 4.
1998 dalje vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v tajništvu Bank Austrie d.d. Ljubljana,
Wolfova 1.
Bank Austria d.d., Ljubljana
predsednik upravnega odbora
Št. 11/98
Ob-2810
Direktorica Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d., v skladu z 288.
členom zakona o gospodarskih družbah
opravlja
nasprotni predlog
k dnevnemu redu 5. skupščine Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Velenje.
Nasprotni predlog je podal Harald Karner, Cesta IX/14, Velenje, pooblaščenec
delničarke Dragice Hercog iz Maribora.
3. točka dnevnega reda: 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.
Nasprotni predlog sklepa se glasi:
Na podlagi 8.2.1. pogodbe o upravljanju Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d, Velenje, se ta pogodba razdre.
Prenehanje se uveljavi z dnem sklenitve pogodbe z drugo DZU.
Obrazložitev
Skupščina zavrne sprejem letnega poročila uprave o poslovanju Trdnjave, PID,
d.d., za leto 1997. Skupščina s tem sklepom ugotavlja odgovornost uprave za slabo, negospodarno poslovanje in za poslovanje v škodo delničarjev. Istočasno ugotavlja, da je uprava kršila zakone, določila
poslovne politike predvsem glede varnosti
in razpršitve naložb. S sredstvi investicijske družbe je vodila poslovanje v korist
posredno povezane osebe. Pri tem je investicijskodružbo izpostavila nepotrebnim
tveganjem.
Skupščina vzame poročilo revizijske
družbe na znanje in kot dodatni razlog za
ugotavljanje odgovornosti.
Na podlagi 8.2.1. in 8.2.2. točke statuta
družbe skupščina sprejme sklep o prekinitvi
pogodbe o upravljanju z A Trust, družbo za
upravljanje s skladi, d.d., Velenje. Pogodba
se razdira iz razlogov, navedenih v 8.2.1.
točki pogodbe o upravljanju Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe,. d.d. Prenehanje se uveljavi z dnem sklenitve pogodbe
z drugo družbo za upravljanje.
Nadzorni svet se zadolži, da skladno z
zakonom in statutom družbe sklene pogodbo z drugo družbo za upravljanje in pridobi
ustrezna soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Celotne obrazložitve nasprotnega predloga v skladu z 288. členom zakona o gospodarskih družbah ne objavljamo. Delničarjem je na vpogled na sedežu družbe od 8.
do 15. ure.
Trdnjava, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Velenje
direktorica
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Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Popravek
V objavi po 42. členu zakona o javnih
glasilih za Studio D, Regionalno postajo
Dolenjske in Bele Krajine, d.d., se tretji odstavek pravilno glasi:
Viri financiranja: izključno z lastnimi
sredstvi.
20% delež družbe je v lasti investicijske
družbe Capinvest Ljubljana.
Uredništvo
Št. 11/01-98
Ob-2626
Ime javnega glasila: Radio Triglav.
Izdajatelj javnega glasila: Radio Triglav
Jesenice, d.o.o., Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 10% upravljalskih pravic: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160.
Poslovodstvo: začasna direktorica Rina
Klinar.

Razne objave
Ob-2634
Javna objava namere Slovenskih železarn, d.d. o prodaji družbe SŽ Jeklo
Štore, d.o.o., in poziv k zbiranju ponudb
strateških partnerjev na podlagi ponudbenega memoranduma.
1. V Uradnem listu RS, št.13/98 je bil
dne 20. 2. 1998 objavljen zakon o privatizaciji Slovenskih železarn (ZPSZ), ki je stopil v veljavo 21. 2. 1998.
Omenjeni zakon omogoča javno prodajo
delnic Slovenskih železarn, d.d., katerih
lastnica je Republika Slovenija in poslovnih
deležev odvisnih družb, katerih lastnik so
Slovenske železarne, d.d.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn podala soglasje za prodajo in dokapitalizacijo
družbe SŽ Jeklo Štore, d.o.o., ki je v 100%
lasti koncerna Slovenskih železarn, d.d.
2. Družba SŽ Jeklo Štore, d.o.o., je proizvajalec konstrukcijskih in vzmetnih jekel,
jekel za vroče in hladno kovanje, jekel za
kemo- in kemotermično obdelavo ter ležajnih in automatnih jekel.
Družba SŽ Jeklo Štore, d.o.o., je jeklarna z dobro zasnovo in opremljenostjo za
mini elektrojeklarno, ki ima dokaj ugodno
lokacijo na trge in kupce. Z obstoječo opremo, katero je potrebno postopoma posodobiti, je proizvodnja jekla na lokaciji Štore
že v l. 1986 znašala 149.000 ton.
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3. Ponudbe interesentov za nakup družbe SŽ Jeklo Štore, d.o.o., morajo vsebovati:
– predstavitev dolgoročne vizije na področju proizvodnje in predelave jekla na lokaciji Štore (plan proizvodnih kapacitet s
ciljem min. 140.000 ton) v obliki investicijske študije s predvidenim terminskim planom in viri financiranja in programom ohranjanja delovnih mest,
– predstavitev svojega sedanjega in bodočega položaja v naslednjih 10 letih z navedbo
obsega lastnih proizvodnih in predelovalnih
kapacitet jekla in vizijo o bodočih partnerstvih
v jeklarskih in predelovalni industriji.
4. Slovenske železarne, d.d., s to javno
objavo prodaje družbe Jeklo Štore, d.o.o.,
določajo 30 dnevni rok za zbiranje ponudb,
ki šteje od dneva javne objave namere o
prodaji družbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Slovenske železarne, d.d., se ne obvezujejo, da bo izbrana katerakoli od prispelih
ponudb na to javno objavo oziroma poziv k
zbiranju ponudb strateških partnerjev.
Slovenske železarne, d.d., pozivajo ponudnike k predložitvi zapečatenih ponudb
na naslov in iz 5. točke te javne objave.
5. Vsi interesenti lahko zaprosijo za ponudbeni memorandum in dodatne informacije na naslov: Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kont. oseba
mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž., tel.
++386 61 123 2211, faks ++386 61 123
2166.
Dvig oziroma dostava memoranduma je
možna po podpisu zaveze o molčečnosti v
zvezi s posredovanimi podatki v ponudbenem memorandumu in nakazilu 100.000
SIT na žiro račun Slovenskih železarn, d.d.,
št. 50106-601-36404.
Vpogled v dokumentacijo podjetja je možen po predhodni najavi pri omenjeni kontaktni osebi v času razpisa, vse delovne dneve v tednu od 8. do 15. ure na sedežu
družbe SŽ Jeklo Štore, d.o.o., Železarska
3, Štore.
6. Vse interesente za nakup SŽ Jeklo
Štore, d.o.o., ki so prevzeli ponudbeni memorandum bomo pred iztekom razpisnega
roka za zbiranje ponudb (pomeni pred njihovo dostavo ponudb!) povabili na informacijski razgovor. Predvidoma bo ta ca. 20
dni po objavi poziva k zbiranju ponudb v SŽ
Jeklo Štore, d.o.o.
Official Announcement
of the Intent
of Slovenske železarne, d.d., to sell
Jeklo Štore, d.o.o., and Public Invitation
for Bids from Strategic Partners Based
on the Memorandum of offer.
Item 1 – The law on Privatization of the
Slovene Steelworks was published in the
“Official Gazette of the Republic of Slovenia”, No. 13/98, on February, 20, 1998
and came into force on February 21, 1998.
The mentioned law allows a public sale
of shares of the Slovenske železarne, d.d.,
owned by the Republic of Slovenia and the
Sale of stakes of subsidiaries, owned by the
Slovenske železarne, d.d.
On the basis of the Law on Privatization
of the Slovene Steelworks the Government

of the Republic of Slovenia gave its approval for disposal and additional capital formation of SŽ Jeklo Štore, d.o.o., which is
100% owned by the concern Slovenske železarne, d.d.
Item 2 – SŽ Jeklo Štore, d.o.o., is a
producer of construction and spring steels,
steels for hot and cold forging, steels for
chemical and chemical-thermal treatment,
and bearing steels and free-cutting steels.
SŽ Jeklo Štore, d.o.o. is a steel work of
a sound basis and it is well equipped for
mini electric steel work, and its location is
quite advantageous regarding markets and
customers. With the existing equipment,
which needs to be gradually modernized,
the production of steel in Štore steel work
amounted to 149.000 tons in 1986.
Item 3 – Bids submitted by the interested parties for the purchase of Slovenske
železarne, d.d., Jeklo Štore, d.o.o., shall
include:
– Presentation of a long-term concept of
production and processing of steel at the
Štore location (the objective of the production capacity plan min. 140.000 tons) in the
form of the investment study, with the foreseen time schedule and finance sources
and with the programme for preserving jobs.
– Presentation of the present and the
future situation in the following 10 years
with quotation of a range of the own steel
production and processing capacities and a
concept of the future partnerships in the
steel and processing industry.
Item 4 – Slovenske železarne, d.d., with
this public announcement of the intent to
sell Jeklo Štore, d.o.o., hereby sets the bid
period of 40 days, the period starting on
the date of publication of the public announcement of the intent to sell the company in the “Official Gazette of the Republic
of Slovenia”.
Slovenske železarne, d.d., shall be under no obligation to choose any of bids that
will come in within the frame of this announcement and/or public invitation for bids from
strategic partners.
Slovenske železarne, d.d., invite bidders
to lodge the sealed bids to the address and
contact person stated in the Item 5 of this
public announcement.
Item 5 – All the interested parties are
invited to require Information Memorandum
and additional information from: Slovenske
železarne, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, contact person: M.Sc. Mirjam JanBlažič, Dip.E., telephone No.: 386 61 123
2211, fax No.: 386 61 123 2166.
Bidders may collect the memorandum
or have it delivered after signing the written
undertaking of keeping in secrecy the data
given in the memorandum of offer and upon
payment of SIT 100.000 to the bank account of the Slovenske železarne, d.d., No.
50106-601-36404.
After the preceding notification, given by
the interested party to the mentioned contact person, the bid documents shall be
available for inspection during the bid period, all working days from 8.00 to 15.00 at
the head office of the Slovenske železarne,
d.d., Železarska 3, Štore.
Item 6 – All the interested parties that
will have collected the memorandum of of-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
fer prior to the bid period expiration (i.e.
prior to their submittal of bids) shall be invited to an informative discussion, which is
expected to take place in SŽ Jeklo Štore,
d.o.o., approximately 30 days following the
publication of the invitation for bids.
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana
Ob-2787
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavljajo na podlagi
sklepa nadzornega sveta
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
naslednje nepremičnine:
1. 2. nadstropje v nedokončanem objektu HPC (hotelsko poslovni center) Sevnica, v izmeri 308 m2, na Prešernovi c. v
Sevnici.
2. Objekt – HPC Sevnica stoji na parc.
št. 504/3, 504/2, 504/8, 504/10,
504/6, 499/3, 502/1, 1517/1, 1518/2,
vse k. o. Sevnica.
Nepremičnina je nedokončana in se nahaja v V. gradbeni fazi.
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Prometni davek in druge stroške prodaje plača kupec.
Izročitev nepremičnin – 2. nadstropja v
objektu HPC Sevnica v last in v posest kupcu se opravi po plačilu celotne kupnine ali
po predložitvi garancije za plačilo kupnine
prvovrstne banke na prvi poziv.
3. Na osnovi cenitve znaša prodajna cena 74.044,21 SIT za m2.
Pogoji za sodelovanje
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
fizične in pravne osebe.
2. Vsakemu ponudniku bo za pripravo
ponudb omogočen ogled nepremičnine.
Morebitni kupci morajo v svojih ponudbah poleg ponujene cene priložiti dokazila
o plačilni sposobnosti ponudnika.
3. Interesenti morajo v roku za oddajo
ponudb plačati 10% vrednosti ponudbene
cene, kot dokaz za resnost ponudbe. Znesek morajo plačati na račun Savskih elektrarn Ljubljana, d.o.o., št. 50106-60127492, ter oznako namen nakazila »prodaja HPC«. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bomo znesek brezobrestno vrnili
v 15 dneh po končanem postopku oziroma
izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudb,
ki ne bodo vsebovale potrjenega dokazila o
vplačilu zneska za resnost ponudbe, prodajalec v postopku ne bo obravnaval.
5. Prispele ponudbe bo ocenila posebna komisija za oceno ponudb.
6. Pri izbiri bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo ponudili najugodnejšo ceno.
7. Odločitev o najboljšem ponudniku bo
na podlagi poročila komisije za oceno ponudb sprejeta predvidoma v 15 dneh po
končanem zbiranju ponudb.
8. Dodatne informacije prejmejo morebitni kupci pri Janezu Nučiču, dipl. inž., Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 17-43-556.
Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko na naslov: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
najkasneje do 15. 6. 1998, in sicer v zapr-

tih ovojnicah s pripisom »prodaja nepremičnin – HPC Sevnica«.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-2816
Na podlagi načrta finančne reorganizacije IP Alprem, p.o., objavljamo
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
proizvodnih in poslovnih prostorov
najugodnejšemu ponudniku
parcelo št. 1327/1 – dvorišče, vl. št.
940 k.o. Podgorje: 4.839 m2 × 7.384
SIT/m2 = 35,731.176 SIT,
parcelo št. 1327/2 – dvorišče, vl. št.
940 k.o. Podgorje: 2.360 m2 × 7.384
SIT/m2 = 17,426.240 SIT,
– posl. stav. (hala), vl. št. 940 k.o. Podgorje: 1.351 m2 × 69.308 SIT/m2 =
93,635.108 SIT,
parcelo št. 1327/3 – dvorišče, vl. št.
940, k.o. Podgorje: 522 m2 × 7.384
SIT/m2 = 3,854.448 SIT,
parcelo št. 1327/4
– posl. stav. (plinska postaja), vl. št. 940
k.o. Podgorje: = 2,883.153 SIT,
– dvorišče, vl. št. 940 k.o. Podgorje:
2.657 m2 × 6.806 SIT/m2 = 18,083.542
SIT,
– skupaj: 20,966.695 SIT,
parcelo št. 1332/2 – travnik, vl. št.
1095, vl. št. 1095 k.o. Podgorje: 1.685 m2
× 7.614 SIT/m2 = 12,829.590 SIT,
parcelo št. 1334 – posl. stav., vl. št.
940 k.o. Podgorje:
– aneks: 1.353,98 m2 × 81.626 SIT/m2
= 110,519.970 SIT,
– hala: 2.617,48 m2 × 69,308 SIT/m2
= 181,412.300 SIT,
parcelo št. 1340 – dvorišče, vl. št. 1095
k.o. Podgorje: 1.987 m2 × 7.614 SIT/m2 =
15,129.018 SIT,
parcelo št. 1341/1 – dvorišče, vl. št.
1095 k.o. Podgorje: 1.993 m2 × 7.614
SIT/m2 = 15,174.702 SIT,
parcelo št. 1347/2 – dvorišče, vl. št.
1095 k.o. Podgorje: 1.954 m2 × 7.614
SIT/m2 = 14,877.756 SIT,
parcelo št. 1241 – njiva, vl. št. 984 k.o.
Podgorje: 66 m2 × 5.499 SIT/m2 =
362.934 SIT,
parcelo št. 1242/2 – travnik, vl. št. 984
k.o. Podgorje: 318 m2 × 5.499 SIT/m2 =
1,748.682 SIT,
parcelo št. 1244/2 – njiva, vl. št. 984
k.o. Podgorje: 326 m2 × 5.499 SIT/m2 =
1.792.674 SIT,
parcelo št. 1245/2 – njiva, vl. št. 984
k.o. Podgorje: 118 m2 × 5.499 SIT/m2 =
648.882 SIT,
parcelo št. 1247/2 – njiva, vl. št. 984
k.o. Podgorje: 80 m2 × 5.499 SIT m2 =
439.920 SIT.
Do vseh zemljišč je prosto dohod in dovoz. Zemljišče je primerno za proizvodno in
storitveno dejavnost.
Zemljišča, proizvodni in poslovni prostori se prodajo skupaj ali posamezno. Proizvodni prostori in aneks so zasedeni.
Pogoji za zbiranje ponudb:
1. Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki morajo priložiti potrdilo o državljanstvu RS in pravne osebe, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji.
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Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
načrt razvoja dejavnosti na lokaciji, overjen
izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo
o državljanstvu.
Ponudbe za nakup morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko ali neposredno dostavljene na naslov: IP Alprem, p.o., Ljubljanska
cesta 15, 1240 Kamnik, v zapečateni ovojnici z oznako »Razpis – Ne odpiraj«.
2. Javno zbiranje ponudb velja do 8. 6.
1998 do 9. ure.
3. Javno odpiranje ponudb bo 8. 6.
1998 ob 12. uri, v prostorih IP Alprem,
p.o., na Ljubljanski c. 15.
Ponudniki morajo do tega roka izkazati
potrdilo o plačani varščini oziroma pridobljeni bančni garanciji.
Varščina znaša 10% izklicne cene in se
plača na izločeni račun št. 50140-695-58036, s pripisom »varščina«.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 6. 1998.
4. Na nepremičninah je vpisana zastavna pravica. Kupec plača kupnino do višine
obveznosti po zastavni pravici direktno na
račun zastavnega upnika. V primeru prodaje po delih različnim kupcem, veljajo prodaje, če je skupaj toliko kupnine, da se zastavni upniki poplačajo.
5. Prodajalec se ne obvezuje skleniti pogodbe pod roko s ponudnikom, ki ponudi
najvišjo ceno. Prodajalec bo pri izbiri ponudnika upošteval ceno za 1 m 2, način plačila, velikost nakupa, lastništvo, tehnološko
zaokroženost na lokaciji, možnost nadaljevanja obstoječega proizvodnega programa
in pogoje razpisa.
6. Nepremičnine bodo prodane po načelu »videno-preverjeno-kupljeno«.
7. Prometni davek in stroške prenosa
lastništva plača kupec.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o
prodaji v 8 dneh od prejema obvestila in
izpolniti obveznosti, dogovorjene v pogodbi.
Če izbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine, bančna garancija pa bo vnovčena.
Prodajalec bo zadržal varščino oziroma
vnovčil garancijo in razveljavil pogodbo tudi
v primeru, če izbrani ponudnik ne bo poravnal kupnine v pogodbenem roku.
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, po prevzemu pogodbe v sodni
sklep in po pravnomočnosti sklepa Okrajnega sodišča Kamnik o domiku kupljenih
nepremičnin kupcu. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Neuspelim ponudnikom
bo varščina neobrestno vrnjena.
Kolikor pride do odprodaje hale in aneksa po delih, bo moral vsak posamični kupec
kupiti tudi proporcionalni delež skupnih objektov in prostorov (transformatorska postaja, skupne manipulativne površine, sanitarije, garderoba, kompresorska postaja ter
služnost poti).
8. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerim koli ponudnikom.
Interesenti lahko pregledajo dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila po tel. 811511, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
Kontaktna oseba v.d. direktor Miro Drašček.
IP Alprem, p.o., Kamnik
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Št. 09-55/98
Ob-2819
Insta, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, razpisuje
zbiranje ponudb
za izvedbo sanacije strehe na
večstanovanjskem objektu Tržaška 55
v Ljubljani
1. Predmet sanacije na večstanovanjskem objektu Tržaška 55, Ljubljana:
a) zamenjava strešne kritine: namesto salonitnih plošč izvedba s profilirano trapezno
pločevino, s protikondenznim obrizgom,
b) toplotna izolacija podstrehe debeline
15 cm, s servisno pohodno leseno konstrukcijo.
2. Orientacijska vrednost naročila znaša
6,000.000 SIT.
3. Pri izbiri ponudnika bodo upoštevane
reference, strokovnost, kvaliteta in cena.
Dodatne informacije s popisom del so
možne vsak delovni dan, dopoldan, na tel.
123-56-43.
Rok za zbiranje ponudb je šest dni od
objave v Uradnem listu RS.
Insta, d.o.o., Ljubljana
Ob-2623
Obveščamo zainteresirane, da zbiramo
predhodne ponudbe za
dobavo
projektorja računalniške slike
Zanimajo nas zlasti zmogljivi prenosni
projektorji, ki ne potrebujejo posebnega vira svetlobe (grafoskopa).
Ponudbo s predstavitvenimi gradivi pošljite na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana. Morebitne informacije
dobite na tel. 17-60-337 (mag. Janez Toplišek).
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-2154
Popravek
V objavi preklica Podjetja Velo, p.o., trgovina na veliko in malo, Celovška 150,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33, z
dne 24. 4. 1998; Ob-2154, je izpadel preklic za mopede A-35 TARGA, št. izjave
A0260804, APN-6 ALPHINO št. izjave
A0290625,
A-35SL
št.
izjave
A0260670.
Uredništvo
Ob-2827
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 28, preklicuje okroglo štampiljko z
naslednjo vsebino: Zdravstveni dom Ljubljana, enota osnov. zdrav. varstva Center, 1.
Ob-2811
Delo – Prodaja, družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d.d., Sektor komerciale, preklicuje žig z naslednjo vsebino: DELO
PRODAJA, d.d., Kiosk Bratov Babnik, LJ.
Ob-2812
Angela Kastelic, s.p., Trgovinske storitve, Brilejeva 12, Ljubljana, preklicuje žig z
naslednjo vsebino: Angela Kastelic s.p. Brilejeva 12, Ljubljana.
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Ob-2813
Zavarovalna družba Adriatic, d.d., Koper
PE Ljubljana, Tržaška 118, preklicuje veljavnost zavarovalne police tipa 1-IM št.
00161425.
Ob-2839
SLIP, d.o.o., Dragomer, Vrtna pot 2,
Brezovica, preklicuje zavarovalne police zavarovalne družbe ADRIATIC, d.d., PE
Ljubljana,
zavarovalnega
zastopnika
031003012:
1. 1-ŽI: 7648; 7649; 7650;
2. ŽI-5: 12523; 12524; 12424;
3. Z-3: 132635; 132636; 132637;
132638; 132639; 132640; 132641;
132642; 132643; 132644; 132645;
132646; 132647; 132648; 132649;
132650;
4. 1 STAN: 15247; 15248; 15249;
15250;
5. STAN/94:
104486;
104487;
104488; 104489; 104490; 104491;
104492; 104493; 104494; 104495;
104496; 104497; 104498; 104499;
104500;
6. STAN/94: 104527;
7. 1-IM: 188626; 188627; 188628;
188629; 188630; 188631; 188632;
188633; 188634; 188635; 188636;
188637; 188638; 188639; 188640;
188641; 188642; 188643; 188644;
188645; 188646; 188647; 188648;
188649; 188650;
8. 1-IM: 172375.
Amon Dana, C. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 52-0499/94, izdano dne 7. 12. 1994.
p-39057
Amon Miran, C. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
52-0519/94, izdano dne 29. 12. 1994.
p-39058
Bajuk Alojz s.p., Mala Loka 8, Velika
Loka, preklicuje štampiljko tip trodat z naslednjo vsebino: GRADBENIŠTVO BAJUK,
BAJUK ALOJZ s.p., Mala Loka 8, 8212
Velika Loka, tel.: 068 48-428. s-39309
Belšak Dušan s.p., Slomškova ul. 16,
Ptuj, preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo, št.
46110/1370/00-52/1995.
g-39260
Comuzzi Karmen, Podsabotin 56, Kojsko, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
37-140/93, izdan dne 1. 2. 1993.
g-39082
Djogaš Pavo, Senčna pot 2, Portorož,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
40-0302/94, mat. št. 5859838. g-39261
Fekonja Jože, Jurčičeva 2, Lenart v
Slov. goricah, preklicuje reprezentativno
obrtno
dovoljenje
št.
019684/0166/00-31/1995. g-39080
Fekonja Jože, Jurčičeva 2, Lenart v Slov.
goricah, preklicuje odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
019684/0166/00-31/1995. g-39081
Intihar Mihael, Lancovo 63, Radovljica,
preklicuje priglasitveni list, opr.
št.
44-1955/97, izdan dne 10. 11. 1997.
s-39045
Korać Vehbo, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,

opr. št. 28-1354/94, izdan dne 15. 8.
1994. s-39223
Kumar Bernarda, Bevkova 38, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0928/95. s-39033
POTEZA LEASING d.o.o., Celovška
182, Ljubljana, preklicuje vpisne liste za
vodni
motor
IZ-1376,
št.
01-03-584/1-1997 in IZ-1375, št.
01-03-583/1-1997,
izdana dne 2. 7.
1997. s-39138
Pišotek Cvetka, Sp. Rečica 25, Laško,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
20-0428/95, mat. št. 5377987, izdan dne
15. 6. 1995 pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. p-39066
Ugrin Anton, Sp. trg 6, Vuzenica, preklicuje obrtno dovoljenje št. 007521, izdano
dne 6. 3. 1995. g-39182

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Bajc Gregor, Cesta vstaje 63, Ljubljana,
potni list št. AA 602248. s-39313
Barbarič Silvo, Šeškova 2, Ljubljana, potni list št. BA 500557. s-39314
Bat Irena, Velike Žablje 37/č, Dobravlje,
potni list št. AA 721446, izdala UE Ajdovščina. g-39232
Bitenc Matjaž, Finžarjeva ulica 35, Kranj,
potni list št. AA 891577, izdala UE Tržič.
s-39310
Bostele Ljudmila, Zdole št. 50, Krško,
potni list št. AA 475166, izdala UE Krško.
p-39038
Cafuta Maja, Titova c. 7, Radenci, potni
list št. BA 723702, izdala UE Gornja Radgona. p-39070
Cigula-Horvat Marjeta, Ptujska ulica 17,
Ljubljana, potni list št. BA 520292, izdala
UE Ljubljana. s-39242
Čadež Maja, Dogoška c. 77, Maribor,
potni list št. BA 571813, izdala UE Maribor. p-39112
Čavlovič Matic, Šempetrska ulica 18,
Kranj, potni list št. BA 222371, izdala UE
Kranj. s-39131
Červek Grega, Zaloška 230, Ljubljana,
potni list št. BA 313274, izdala UE Ljubljana. s-39326
Dežman Andreja, Ledina 36, Bled, potni
list št. BA 718291, izdala UE Radovljica.
g-39163
Dolenc Aleš, Lože 13, Vipava, potni list
št. AA 429021, izdala UE Ajdovščina.
g-39230
Dolinar Vida, Brezje 57, Mozirje, potni
list št. AA 781705, izdala UE Mozirje.
g-39160
Fleišer Aleksander, Ručigajeva cesta 34,
Kranj, potni list št. AA 798466, izdala UE
Kranj. p-39094
Galič Bogomir, Jedinščica 49, Novo mesto, potni list št. AA 235748, izdala UE Novo mesto. g-39252
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Galič Dragica, Jedinščica 49, Novo mesto, potni list št. AA 165797, izdala UE Novo mesto. g-39251
Garafolj Branko, Dobovičnikova 40, Vrhnika, preklic preklica potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/98, s-35187.
s-39055
Gerden Maja, Detelova 2, Ljubljana, potni list št. AA 933650, izdala UE Ljubljana.
s-39068
Gjergjek Anica, Lendavska 43/b, Murska Sobota, potni list št. AA 466730,
izdala UE Murska Sobota. p-39097
Gjergjek Bogomir, Lendavska 43/b,
Murska Sobota, potni list št. AA 466731,
izdala UE Murska Sobota. p-39096
Goljuf Sonja, Izletniška pot 52, Koper,
potni list št. AA 510316, izdala UE Koper.
g-39042
Gračner Marjan, Jakob 11č, Šentjur,
potni list št. AA 867098. s-39046
Hodžić Emira, Obala 124, Portorož, potni list št. AA 632387, izdala UE Piran.
g-39233
Holc Štefan, Mejna c. 7, Ptuj, potni list
št. AA 616264, izdala UE Ptuj. g-39038
Horvat Franc, Repnje 30a, Vodice, potni list št. AA 273267, izdala UE Ljubljana.
s-39170
Ivanuša Bogomir, Zagrebška 33, Maribor, potni list št. AA 549252, izdala UE
Maribor. p-39012
Ivić Vlasta, Na jami 12, Ljubljana, potni
list št. BA 88954, izdala UE Ljubljana. g41047
Jerman Andrej, Partizanska ulica 2, Koper, potni list št. BA 575344, izdala UE
Koper. g-39317
Kaiser Katarina, Trg 4. julija 8, Dravograd, potni list št. BA 33714, izdala UE
Dravograd. p-39055
Kaiser Valerija, Trg 4. julija 8, Dravograd, potni list št. BA 690310, izdala UE
Dravograd. p-39054
Kananović Fadila, Trg Rivoli 3, Kranj,
potni list št. AA 647441, izdala UE Kranj.
p-39010
Keglj Žabot Marija, Biserjane št. 25, Videm ob Ščavnici, potni list št. AA 646517,
izdala UE Gornja Radgona. p-39035
Kleindienst Franc, Goriče 7, Golnik, potni list št. AA 707415, izdala UE
Kranj.
s-39288
Kocet Marijan, Apače št. 21, Apače, potni list št. BA 512409, izdala UE Gornja Radgona. p-39029
Kocet (Tropenauer) Romana, Črnci 68,
Gornja Radgona, potni list št. AA 646968,
izdala UE Gornja Radgona. p-39034
Kocijančič Ervin, Neblo 2, Dobrovo,
kmetijski vložek št. 796, izdala UE Nova
Gorica. g-39124
Kocjančič Ervin, Neblo 2, Dobrovo, maloobmejno prepustnico AI 64825, izdala UE
Nova Gorica. g-39123
Komar Anton, Gotska 12, Ljubljana, potni list št. AA 535330, izdala UE Ljubljana.
s-39057
Komerički Branko, Pameče 14, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 210493, izdala UE
Slovenj Gradec. g-39234
Konc Damijan, Staretova ulica 19a,
Kranj, potni list št. BA 580861, izdala UE
Kranj. g-39125

Koncut Bojana, Ul. Tolminskih puntarjev
4, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 85230, izdala UE Nova Gorica.
g-39162
Kovačič Janez, C. oktobrskih žrtev 48b,
Šentjernej, potni list št. AA 403577, izdala
UE Novo mesto. g-39120
Kresal Pavel, Goliev trg 2, Trebnje, potni
list št. AA 668077, izdala UE
Trebnje.
s-39150
Križan Dragica, Stavešinski vrh 36,
Spodnji Ivanjci, potni list št. AA 486889,
izdala UE Gornja Radgona. p-39036
Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list št. BA 564264, izdala UE
Kranj. s-39225
Leber Silvester, Celjska c. 24, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 554692, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-39026
Logar Pleško Alenka, Rožna pot 1, Brezovica, potni list št. AA 034066, izdala UE
Vrhnika. s-39218
Lutar Robert, Mostje 119, Lendava, potni list št. BA 642277, izdala UE Lendava,
dne 7. 7. 1997. p-39071
Majc Leonida, Panonska ul. 38, Gornja
Radgona, potni list št. BA 364139, izdala
UE Gornja Radgona. p-39101
Markež Peter, Janežovci 8c, Destrnik,
potni list št. AA 775590, izdala UE Ptuj.
g-39122
Mauer Neža, Kneza Koclja 61, Ljubljana, potni list št. BA 626337, izdala UE
Ljubljana. s-39043
Megušar Irena, Maurerjeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 294570, izdala UE Ljubljana. s-39285
Mirjanić Radenko, Ul. IX. korpusa 28,
Izola, potni list št. AA 508055, izdala UE
Izola. g-39258
Mlakar Igor, Kudrova ulica 2, Ljubljana,
potni list št. AA 310745, izdala UE Ljubljana. s-39003
Možek Franc, Mrčna sela 31, Koprivnica pri Brestani, potni list št. BA 269479,
izdala UE Krško. p-39106
Modic Nika, Frankovo naselje 68, Škofja Loka, potni list št. BA 74959, izdala UE
Škofja Loka. g-39121
Mozetič Nada, Ulica 25. maja 45, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
120715, izdala UE Nova Gorica. g-39298
Mozetič Sebastjan, Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, potni list št. BA
438595, izdala UE Nova Gorica. g-39231
Mramor Janez, Polje c. XL/6, Ljubljana,
potni list št. AA 91780. p-39056
Muraus Peter, Preradovičeva 16, Maribor, potni list št. AA 986179, izdala UE
Maribor. p-39053
Nikolić Sanela, Goriška ulica 1, Celje,
potni list št. BA 340058, izdala UE Celje.
g-39173
Oražem Melita, Wolfova ulica 4, Ljubljana, potni list št. AA 77258, izdala UE Ljubljana. s-39259
Petrović Olivera, Brodarjev trg 6, Ljubljana, potni list št. AA 928710, izdala UE Ljubljana. s-39062
Pešec Mirko, Ul. Jakoba Zupančiča 3,
Maribor, potni list št. AA 98, izdala UE Maribor. p-39052
Pilih Tanja, Cesta v Šmartno 10, Vojnik,
potni list št. BA 683609, izdala UE Celje.
p-39033
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Pirš Dušan, Prešernova 27/a, Radomlje, potni list št. BA 552978, izdala UE
Domžale. s-39140
Pleško Andrej, Rožna pot 1, Brezovica,
potni list št. BA 634699, izdala UE Vrhnika. s-39220
Pleško Mitja Hubert, Rožna pot 1, Brezovica, potni list št. AA 034068, izdala UE
Vrhnika. s-39217
Pleško Tomaž, Rožna pot 1, Brezovica,
potni list št. BA 634695, izdala UE Vrhnika. s-39219
Pozvek Marko, Shakespearova 10, Maribor, potni list št. BA 28345, izdala UE
Maribor. p-39013
Pustišek Marjan, Slake 22, Podčetrtek,
potni list št. BA 554722. s-39111
Rafolt Anton, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, potni list št. AA 595547, izdala
UE Ljubljana. s-39178
Rakovec Niko, Ledina št. 28, Bled, potni list št. AA 422488, izdala UE
Radovljica. g-39157
Rakovec Petra, Ledina št. 28, Bled, potni list št. AA 577900, izdala UE
Radovljica. g-39159
Ranzinger Marko, Dobriša vas 37, Petrovče, potni list št. AA 150380. p-39107
Rebolj Tanja, Linhartova 17, Ljubljana,
potni list št. BA 560882, izdala UE Ljubljana. s-39316
Rek Iztok, Kidričeva 5/a, Maribor, potni
list št. BA 131478, izdala UE Maribor.
p-39007
Ropoša Grega, Kovaška ulica 4, Muta,
potni list št. BA 0358146, izdala UE Radlje ob Dravi. p-39010
Salijević Bahtija, Goriška ul. 1, Celje,
potni list št. BA 340091, izdala UE Celje.
g-39172
Simčič Nataša, Ščedne 22a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 42648,
izdala UE Nova Gorica. g-39041
Skledar Rastko, Vidmarjeva 21, Ljubljana, potni list št. AA 606287, izdala UE Ljubljana. s-39224
Slovenec Kovačič Irena, C. oktobrskih
žrtev 48b, Šentjernej, potni list št.
AA403999, izdala UE Novo mesto.
g-39119
Solinc Miran, Voduškova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 245478, izdala UE Ljubljana. s-39289
Sotošek Edvard, Partizanska c. 20,
Šmarje Sap, potni list št. BA 141178, izdala UE Grosuplje. s-39036
Stanojević Stanimirka, Belokranjska 7,
Ljubljana, potni list št. BA 499373, izdala
UE Ljubljana. s-39092
Stražišar Danijel, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, potni list št. AA 44538, izdala
UE Ljubljana. s-39306
Strmčnik Gregor, Bekova 45, Ankaran,
potni list št. BA 232832, izdala UE Koper.
g-41034
Šebjan Anton, Trate 1, Dokležovje, Beltinci, potni list št. BA 195878, izdala UE
Murska Sobota. p-39028
Šemrov Boštjan, Valvazorjeva 76a, Maribor, potni list št. BA 535583, izdala UE
Maribor. p-39008
Škof Nataša, Ul. Bratov Rozman 10,
Ljubljana, potni list št. AA 537062, izdala
UE Ljubljana. s-39034
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Štiglic Štefan, Zg. Duplek 124, Ljubljana, potni list št. AA 66183, izdala UE Maribor. p-39016
Štok Jelka, Kidričeva ul. 25/b, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 43849,
izdala UE Nova Gorica. g-39299
Štumpf Slavko, Razkrižje št. 51, Ljutomer, potni list št. AA 719285, izdala UE
Ljutomer. p-39069
Tizaj Damjana, Peruzzijeva 51, Ljubljana, potni list št. AA 456241, izdala UE Ljubljana. s-39037
Tomažič Rudi, Sp. Brežnica 23, Poljčane, potni list št. BA 203556, izdala UE Slovenska Bistrica. g-39300
Toplak Milena, Železnikova ul. 22, Maribor, potni list št. BA 85203, izdala UE Maribor. p-39015
Valenčič Leonora, Kraljeva ulica 17, Koper, potni list št. AA 514068, izdala UE
Koper. g-39237
Veliu Lulzim, Kremljeva ulica 8, Ptuj, potni list št. AA 440583, izdala UE
Ptuj.
g-39161
Vene Brigita, Vorohova ul. 4, Bistrica ob
Sotli, potni list št. AA 268086, izdala UE
Ruše. p-39067
Vojniković Mirsad, Preglov trg 6, Ljubljana, potni list št. AA 245769, izdala UE Ljubljana. s-39308
Vrabič Helena, Gavce 58, Šmartno ob
Paki, potni list št. BA 430492, izdala UE
Velenje na ime Vrbnjak Helena. p-39040
Vukosavljević Mladen, Kašeljska 4, Ljubljana, potni list št. BA 560584, izdala UE
Ljubljana. s-39027
Zavodnik Katja, Ul. Oktobrske revolucije
10a, Izola, potni list št. AA 207406, izdala
UE Izola. g-39235
Zemljak Mojca, Savska 5, Bled, potni
list št. AA 903621, izdala UE Radovljica.
g-39236
Zulič Safet, Celovška 99 a, Ljubljana,
potni list št. BA 312797. s-39109
Žnidar Marjan, Gostičeva 1, Mengeš,
potni list št. BA 756218, izdala UE Domžale. s-39214
Žnidar Marjan, Gostičeva 1, Mengeš,
potni list št. AA 644107, izdala UE Domžale. s-39215

Druge listine
Adlešič Josip, Vipavska ulica 21b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104421, reg. št. 35393, izdala UE Ljubljana. s-39072
Ajdnik Anton, Medvedova cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1166225, reg. št. 5273, izdala UE Ljubljana. s-39148
Anko Ani, Deteljica 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. B, izdala SO Tržič. g-39100
Antelj Darja, Pod Gabri 29, Celje, vozniško dovoljenje št. 32178. p-39108
Aplinc Andrej, Partizanska 2, Radlje, spričevalo. p-39089
Babič Majda, Prosvetna 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje št. S 337748. g-39015
Balažic Anton, Apače 140, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2864.
p-39025
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Banič Robert, Gorenja Brezovica 47,
Šentjernej, indeks Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, št. 08001448, izdan
leta 1997. s-39179
Bauman Dušan, Berletova 13, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
6165. g-39144
Baznik Marjan, Seidlova 24, Novo mesto, spričevalo 1. letnika, program
predelovalec in obdelovalec kovin, za šolsko
leto 1994/95. s-39031
Bec Melita, Drožanjska c. 109, Sevnica,
spričevalo. p-39048
Beganović Osman, Koželjeva ulica 8a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 101230, reg. št. 111705, izdala UE
Ljubljana. s-39129
Begović Milenko, Kozlovičeva ulica 1,
Koper, spričevalo OŠ Valentin Vodnik, izdano dne 29. 8. 1977. s-39155
Bergman Peter, Kregarjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 849477, reg. št. 108877.
s-39005
Bešvir Josip, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002245, reg. št. 123906, izdala UE
Ljubljana. s-39245
Bizjan Janko, Polje, Cesta VI/6, Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje gostinskega obrata, izdala
Gostinska šola Ljubljana. s-39333
Bjedov Urška, Rožna dolina c. XIX/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164399, reg. št. 218899, izdala UE
Ljubljana. s-39321
Blagojević Stojan, Rekavice, Banja Luka, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1985.
s-39254
Blazinšek Andreja, Brezova 26, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje
št.41682. p-39049
Božič Barbara, Polževa 18, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1156998, izdala UE Ajdovščina. g-39229
Bobanovič Željko, Hrvatini 18d, Ankaran, 4. duplikat vozniškega dovoljenja, št.
26809. g-39098
Borenović Vid, Vrečkova 4, Kranj, vozno
karto za mestni promet, relacija
Planina-Labore. g-39012
Bostele Ljudmila, Zdole 50, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3114.
p-39037
Bozovičar Simona, Žanova ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055895, reg. št. 45851, izdala UE Kranj.
s-39221
Bradaškja Darko, C. revolucije 16, Jesenice, delovno knjižico. g-39087
Bračun Špela, Podlubnik 260, Škofja Loka, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljen v UL RS, št.32/98. s-39006
Brezovar Jože, Cikava 62, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7021,
izdala UE Grosuplje. s-39133
Brisko Janja, 9. september 196, Vrtojba, Šempeter pri G., indeks št. 01096396.
g-39077
Bučar Uroš, Vošnjakova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1044397, reg. št. 24844. s-39246

Cigula-Horvat Marjeta, Ptujska ulica 17,
Ljubljana, indeks Visoke šole za
zdravstvo, izdan leta 1997. s-39241
Cigula-Horvat Marjeta, Ptujska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973373, reg. št. 133682, izdala UE
Ljubljana. s-39240
Cigut Alenka, Prežihova 4, Murska Sobota, spričevalo. p-39023
Cvetaš Blaž, Črni vrh 96, Črni vrh, delovno knjižico št. 0920-1618. p-39085
Cvilak Veronika, Pod jezom 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41951. s-39244
Ćeman Azra, Gorenje Blato 92, Škofljica, spričevali 1. letnika Srednje kemijske
šole Ljubljana, izdani leta 1992 in 1993.
s-39052
Ćerimović Husein, Ul. Koroškega bataljona 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 321822, reg. št. 96982.
s-39320
Čadež Jurij, Podlubnik 233, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19146, izdala UE Škofja Loka. s-39001
Čani Brigita, Gubčeva 4, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6781, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-39072
Čarman Helena, Ul. Vide Janežičeve 13,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
040265222, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-39294
Čehovin Katarina, Jezerska cesta 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167564, reg. št. 48260, izdala UE Kranj.
g-39151
Černi Janez, Loke 40a, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 684596,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-39083
Čerpnjak Štefan, Pertoča 36, Rogašovci, vozniško dovoljenje št. 05899. p-39031
Čoko Jure, Ulica Bratov Učakar 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44662, reg. št. 173994, izdala UE
Ljubljana. s-39048
Čolnik Gašper, Šubičeva 5a, Vir, Domžale, spričevalo OŠ. g-39265
Čuk Domen, Gašperšičeva ulica 7a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1064548, reg. št. 182777, izdala UE
Ljubljana. s-39175
Dabić Vesna, Krakovska 10a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30687,
izdala UE Domžale. s-39166
Dakskobler Iva, Petrovo brdo 6, Podbrdo, vozniško dovoljenje št. 761307,
izdala UE Tolmin. g-39101
Dežela Mitja, Bevkova 16, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1039196, reg. št. 10518, izdala UE Idrija.
p-39086
Dimc Viljem, Mencingerjeva 8, Krško,
listino, št. 02/13-6909-94. p-39004
Dimitrijević Aleks Ander, Prušnikova 8,
Ljubljana, preklicuje investicijski kupon vzajemnega sklada Galilejo, izdala Kmečka
družba, št. CK001165. s-39115
Divjak Petra, Črešnjevci 222, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10817, izdala UE Gornja Radgona.
g-39195
Doblehar Urška, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
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11960023, izdala Visoka šola za zdravstvo
leta 1997. s-39137
Dobre Franc, Snakovška ul. 39, Križe,
preklicuje vpisni list za čoln, št. 02
03-1045171-97. g-39075
Dolanc Tomaž, Cesta Komandanta Staneta 18, Litija, spričevalo Šole za poklicne
voznike motornih vozil Ježica. s-39297
Dolenc Aleš, Lože 13, Vipava, vozniško
dovoljenje. g-39208
Dolinar Urša, Klemenčičeva 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18950547,
izdala Filozofska fakulteta. s-39327
Drenšek Jože, Bugdanja vas 15, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
26020, izdala UE Novo mesto. g-39205
Ferko Ciril, Grad 192, Grad, vozniško
dovoljenje. p-39077
Filipič Peter, Petkova ulica 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
894122, reg. št. 112051, izdala UE Ljubljana. s-39256
Furlan Borut, Cankarjeva 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB. p-39104
Gabor Peter, Loka 61, Tržič, vozniško
dovoljenje št. 7751. p-39091
Gernovšek Jože, Daljni vrh 9, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21861, izdala UE Novo mesto. g-39149
Gjuras Tomaž, V. Pirešica 42, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 1082166,
izdala UE Žalec. p-39041
Gole Grandovec Ada, Rožna ul. 7, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S0692619, reg. št. 5720, izdala UE Trebnje. s-39049
Golinar Zdenka, Ul. I. tankovske brigade
3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11501, izdala UE Sežana. g-39200
Gorza Valentina, Vaneča 59/g, Puconci, vozniško dovoljenje št. 36012. p-39011
Grmek Damijan, Vrhovci, C. III/9, Ljubljana, duplikat spričevala o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdan
leta 1992. s-39008
Grmek Damijan, Vrhovci, C. III/9, Ljubljana, preklic preklica spričevala o zaključnem izpitu, objavljenega v Ur. l. RS, št.
1/94, s-1031. s-39007
Grobin Gregor, Brdce 60, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6311, izdala UE Hrastnik. g-39278
Grubišič Ivor, Tavčarjeva 1a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743542. g-39203
Grzinčič Goran, Okrogarjeva 7, Celje,
delovno knjižico. p-39051
Gubler Breda, Pionirska 20, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001163322, reg. št. 12748, izdala UE
Domžale. s-39128
Hažić Aleksandra, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134742, reg. št. 214734, izdala UE
Ljubljana. s-38044
Habič Belena, Pretnerjeva 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9766,
izdala UE Postojna. p-39043
Habjanič Mojca, Ljubljanska 88, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S926561, št. reg. 33186. s-39108
Hasanagič Silvana, E. Driolia 3, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10267.
g-39202
Himelrajh Valerija, Kapelska 22, Radenci, letno spričevalo. p-39110
Hohkraut Ivan, Hermanova 9, Sevnica,
vozniško dovoljenje. p-39080

Hoti Nazmi, Leška c. 13a, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13445, izdala UE Ravne na Koroškem. g-39280
Hočevar Jože, Ob težki vodi 92, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 16499, izdala UE Novo mesto. g-39283
Hočevar Tina, Pod vrbami 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134199, reg. št. 214305, izdala UE Ljubljana. s-39065
Hvale Primož, Ptujska 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 172403,
S 1216437, izdala UE Ljubljana. s-39311
Ibrahimagić Husein, Gradišče 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje št. 8259, izdala UE
Vrhnika. s-39222
Ibričić Zinada, Hadrovci, Kotor Varoš,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14858.
s-39024
Ilić Jelenko, Na produ 58, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16120, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-39276
Islamagić Ahmet, Plamenice 49ć, Ključ,
zaključni izpit Srednje gradbene in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1982.
s-39064
Ivanek Ana Marija, Levec 35/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131108, izdala UE Žalec. p-39065
Jagarinec Neža, Laze 5, Brezovica, zavarovalno polico št. 513100, velja do 25.
5. 1998, izdala Zavarovalnica Tilia. s-39174
Jakopič Slavica, Kovaška ul. 1, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2913,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-39064
Jaksetič Bernarda, Kuteževo 4, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 416301, reg. št. 2735, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-39334
Jakšič Peter, Jesenova 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1245245, reg. št. 33282, izdala UE Domžale. s-39067
Jamnik Tatjana, Stritarjeva 4, Kranj, zavarovalno polico avtomobilske
odgovornosti št. 168342, izdala Zavarovalnica Slovenica. g-39263
Jan Zdenka, Spodnje Grušovlje 11,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 318826, izdala UE Žalec. p-39099
Japelj Mužič Mojca, Pod kostanji 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1010019, št. reg. 83216. s-39156
Jauk Justin, Trg MDB 5, Ljubljana, indeks AGRFT, št. 207, izdan leta 1995.
s-39330
Javornik Marko, Kodrova ulica 12a, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in
maturitetno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta
1993. s-39050
Jazbar Danilo, Selo 98, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18531.
g-39282
Jazbinšek Branimir, Pongrac 14, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
904262, izdala UE Žalec. p-39100
Jereb Albina, Teharje 36, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1198. p-39006
Jereb Pika, Chengdujska 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43424.
s-39319
Jeretina Robi, Klavčičeva 3, Kamnik, delovno knjižico. g-39011
Jeriček Helena, Podgrad 33, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30125, izdala UE Novo mesto. s-39292
Ješe Jaka, Kebetova 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43071.
s-39168
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Jug Iztok, Topniška ulica 17, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 00101137926, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-39063
Jurko Mirko, Cankarjeva 22, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18409. g-39272
Jurše Rok, Opekarna 4, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10382, izdala UE Trbovlje. g-39022
Kadilnik Marko, Dol. Boštanj 41a, Boštanj, preklicuje potrdilo o
usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-2809/94. g-39126
Kahrimanović Nijaz, Bosna in Hercegovina, spričevalo Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1978. s-39181
Kaisersberger Tatjana, Trubarjeva 13,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.16537. g-39016
Kaltak Mirso, Škofjeloška c. 17, Medvode, zavarovalno polico, št. 607-1159093,
izdala Zavarovalnica Maribor d.d. s-39312
Kamenik Monika, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehniško-naravoslovne pedagoške usmeritve, Ravne na Koroškem, izdano dne 16.
6. 1989. s-39257
Karlin Robi, Gregorčičeva 41, Idrija, vozniško dovoljenje št. 10483. p-39092
Karo Anton, C. 1. maja 62, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 1175636.
g-39014
Kaučič Marija, Črešnjevci 108, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
555, izdala UE Gornja Radgona. g-39196
Kavčič Boštjan, Koprska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1137520, reg. št. 163088. s-39248
Kepeš Tomas, Wolfova 8, Ljubljana, indeks Srednje šole za elektrotehniko Ljubljana, izdan leta 1983. s-39114
Kern Borut, Omersova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652876, reg. št. 146618, izdala UE Ljubljana. s-39061
Kiker Gorazd, Šercerjeva ulica 1, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20883. g-39145
Klemše Janez, Sp. Rečica 26, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje. p-39022
Klopčič Petra, Krtina 48, Dob, spričevalo. g-39191
Knez Bojana, Kidričeva 1, Žalec, vozniško dovoljenje št. S 903866. g-39270
Knez Štefanija, Ul. Štajerskega bataljona 2, Celje, vozniško dovoljenje. p-39109
Kodele Frančiška, Dolga poljana 1e, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
362769, izdala UE Ajdovščina. g-39228
Koderman Mija, Jazbečeva pot 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163783, reg. št. 219199, izdala UE Ljubljana. s-39030
Kodrič Ida, Preserje 11, Branik, vozniško dovoljenje. g-39102
Kogej Tamara, IX. korpus 17, Postojna,
indeks št. 01096407. g-39076
Kolar Matija, Malgajeva 20, Celje, vozniško dovoljenje št. 35930. p-39093
Koprinca Branka, Stanetova 1, Celje,
vozniško dovoljenje št. 32229. p-39111
Koren Metka, Fochova 27, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 12/13-606/96, izdala Luška kapitanija
Koper. s-39177
Korenčan Ana, Požarnice 87, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
414694, reg. št. 190910, izdala UE Ljubljana. s-39295
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Korošec Darja, Prvomajska 38, Nova
Gorica, spričevalo, št. 3955, izdal ŠCBP
Nova Gorica dne 24.6.1980. p-39059
Korva Mitja, Dekani 94/a, Dekani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4710/97, VČ 97-1869.
g-39185
Kosi Kristina, Valjavčeva 18e, Ljubljana,
indeks Srednje trgovske šole, izdan leta
1995. s-39176
Kostanjšek Mihael, Na Boč 25, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
8997. g-39142
Kozlevčar Darja, Krožna pot 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999608, reg. št. 209601, izdala UE Ljubljana. s-39059
Košak Sonja, Ljubljanska cesta 26,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15005. s-39153
Košir Butinar Anamarija Eva, Donova cesta 6, Medvode, spričevalo OŠ France Bukovec Medvode Preska, izdano na ime Anamarija Poženel. s-39054
Krajnc Nataša, Cankarjeva 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195510, izdala UE Žalec. p-39102
Krajnc Zdenka, Kicar 141, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta 1984.
g-39083
Kroflič Pukel Valentina, Male Dole, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 26748.
p-39103
Krpan Beno, Mariborska 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
184378, S 929554, izdala UE Ljubljana.
s-39315
Krpetič Aleš, Ul. svobode 18, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8820,
izdala UE Izola. g-39275
Kulovec Matej, Vavta vas 81, Straža, zavarovalne police št.: AA 141629, ZK
477301, Z-3 104574, izdala Zavarovalnica
Adriatic, št. AO 1143378, izdala Zavarovalnica Maribor. s-39073
Kurtovič Sandra, Titova 96, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Zdravstvene šole, za
šolsko leto 1993/94. g-39192
Lahajner Tomaž, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412745, reg. št. 141821, izdala UE
Ljubljana. s-39009
Lavrič Klemen, Na Jasi 41a, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7706.
g-39211
Leban Andreja, Trubarjeva 16, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-39104
Lehner Marijan, Grad 112, Grad, vozniško dovoljenje št. 21023. p-39078
Lešnik Jožica, Pruenci 29, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36698,
izdala UE Ptuj. g-39143
Litrop Robert, Partizanska 18, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9530,
izdala UE Lendava. p-39017
Logar Mateja, Zupanova 1, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078514, izdala UE Kranj. g-39018
Lončar Željko, Ardro 17, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17578. p-39039
Lotrič Tatjana, IV. ulica 8, Homec, Domžale, letno spričevalo Šolskega
zdravstvenega centra, Šola za farmacevtske tehnike, izdano leta 1974 na ime Hrovat Tatjana. s-39287
Lovrin Klemen, Vidmarjeva 27, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33689, izdala UE Novo mesto. g-39095
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Lukan Milan, Vodnikova 5, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785778,
reg. št. 21935, izdala UE Domžale.
s-39058
Lukač Alenka, Resljeva cesta 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848738, reg. št. 166069, izdala UE Ljubljana. s-39167
Lupša Marinka, Trstenik 30, Golnik, diplomo o končani Srednji šoli za
trgovinsko dejavnost, izdana leta 1988 v Kranju na
ime Lombar Marinka. g-39188
Majerič Branislava, Ulica Lizike Jančarjeve 8, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete, št. 18960367, izdan leta 1996.
s-39066
Mak Aleš, Tolsti vrh 87b, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13118, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-39017
Mamić Mirsad, Brezova Kosa, Cazin, diplomo Centra srednjih šol Domžale, izdana
leta 1980. s-39323
Marin Damijan, Glavna cesta 22, Mirna,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1997. s-39243
Marinč Jure, Jezero 17a, Preserje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo, izdano leta 1992. s-39328
Marinč Jure, Jezero 17a, Preserje, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, izdano leta 1995.
s-39329
Marić Živana, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414714, reg. št. 190927, izdala UE
Ljubljana. s-39331
Marjanović Slobodan, Adamičeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1211887, reg. št. 179915, izdala UE
Ljubljana. s-39253
Markelj Marija, Tomšičeva ulica 12, Logatec, indeks Višje zdravstvene šole, izdan
leta 1977 na ime Krvina Marija. s-39250
Martinčič Robert, Gubčeva 1, Krško, listino, št. 02/13-629-5-92. p-39005
Matič Milan, Hrvatini 95, Ankaran, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-182/3-76. g-39186
Medvešek Bojan, Polanca 36, Polanca,
končno spričevalo - diplomo Poklicne šole
kovinarske stroke, izdano leta 1973. g-39013
Mekiš Gabriela, Rogašovci 15/a, Rogašovci, vozniško dovoljenje št. 31728.
p-39001
Mesarič Marjan, Pucova 1, Celje, vozniško dovoljenje št. 30477. p-39003
Mesarič Rok, Murnova ul. 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 3873. g-39197
Metlika Peter, Kažipotna 3, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7321, izdala UE Izola. g-39268
Metličar Anita, Cesta na Boč 10, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje št. 15341.
p-39002
Meze Janez, Toplarniška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
480880, reg. št. 30676, izdala UE Ljubljana. s-39226
Miklič Angelca, Zagorica 31, Videm Dobre polje, delovno knjižico. s-39032
Miličevič Mirko, Prosečka vas 14, Mačkovci, vozniško dovoljenje št. 34778.
p-39032
Misini Xhevat, Linhartova 35, Ljubljana,
preklicuje delovno vizo št. 0424472178,
izdana dne 17. 4. 1998. s-39305

Mlakar Igor, Kudrova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S689676, reg. št. 129540, izdala UE Ljubljana. s-39002
Mlinarič Andrej, Log 17, Hrastnik, diplomo
o končani gostinski šoli v Zagorju. g-39084
Mljač Stanislav, Prelože pri Lokvi 6, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 273.
g-39279
Možina Evgen, Maistrova 1, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 429615. s-39039
Mohorič Danijela, Bukovica 10, Selca,
Alpetourovo vozovnico, izdano na ime Mohorič Gregor. g-39078
Mohorko Konrad, Volkmerjeva 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16359, izdala UE Ptuj. g-39271
Mohorko Maksim, Podlehnik 20, Podlehnik, delovno knjižico, reg. št. 54267.
p-39095
Močnik Martin, Gasilska 15, Mengeš,
spričevalo 3. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1981. s-39325
Mulec Silva, Ljubljanska 76, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615243, reg. št. 22329, izdala UE Domžale. s-39180
Nemanič Milan, Malnarjeva 13, Ljubljana, zaključni izpit Srednje šole
tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, poklic
avtomehanik, izdano leta1969. s-39053
Nose Jožef, Vrhpolje pri Kamniku 86,
Kamnik, preklicuje vrednostni kupon Vzajemnega sklada Galileo. s-39169
Novak Mateja, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, študentsko izkaznico št. 1097336,
izdala Pedagoška fakulteta. s-39127
Oblak Franc, Prelesje 9, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5987, izdala UE Škofja Loka. s-39158
Olovec Bojan, Tbilisijska ulica 60, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana 1985.
s-39023
Oprešnik Janko, Paka 67, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10520.
p-39098
Ovsenar Polonca, Šorlijeva 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S805975, št. reg. 37110, izdala UE Kranj.
s-39113
Oštir Stanko, Rasljeva 1, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje št. 12518.
p-39087
Padežnik Blanka, Mizarska 31c, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11673. p-39027
Padežnik Blanka, Mizarska 31c, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11673. p-39062
Kalčič Franc, PP 651, Koper, delovno
knjižico, izdana leta 1975 v Kopru. g-39089
Pavelšek Mojca, Vodenska cesta 43, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11710, izdala ONZ Trbovlje. g-39103
Pepaj Anton, Planina 1, Kranj, delovno
knjižico. g-39010
Perenič Andrej, Ul. 25. maja 20a, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
10425, izdala UE Postojna. g-39152
Perko Franc, Kal 6, Zagradec, indeks
Strojne fakultete, št. 23960075, izdan leta 1996. s-39194
Perme Jasmina, Nanoška ulica 9, Ljubljana, delovno knjižico. s-39216
Pesjak Blaž, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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961046, reg. št. 15047, izdala UE Jesenice. s-39139
Petrović Jovan, Majaronova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215970, reg. št. 212504, izdala UE Ljubljana. s-39171
Pečanac Nedeljko, Bazoviška 10a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-39209
Pikl Simon, Gotovlje 157/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001031960, izdala UE Žalec. p-39044
Pintar Franc, Rečiška 22a, Bled, vozniško dovoljenje. g-39281
Pirc Stojana, Jamska ulica 2, Miren, dijaško mesečno vozovnico, št. 7641. s-39118
Plevel Mateja, Nasovče 16a, Komenda,
spričevalo Srednje ekonomske šole Kamnik, izdano dne 19. 6. 1997. g-39085
Plevnik Roman, Na Zelenici 12, Celje,
vozniško dovoljenje št. 24382. p-39047
Podbregar Vasle Lidija, Medvedova 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S971306, št. reg. 96630. s-39110
Podgorelec Vladimir, Pristaniška 5, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4277, izdala UE Piran. g-39097
Podržaj Stanislav, Ul. Franca Nebca 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 841199, reg. št. 153757, izdala UE
Ljubljana. s-39116
Polajnar Monika, Mlakarjeva 4, Šenčur,
zaključno spričevalo SEUAŠ - poklic upravni tehnik, št. 7/97. g-39264
Ponderec Angela, Žepovci 94, Apače,
vozniško dovoljenje. g-39146
Poplas Alojz, Šmarska 34, Sevnica, vozniško dovoljenje. p-39079
Potočnik Melita, Umekova 18, Vir, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
786814. g-39269
Pravst Boris, Moše 12, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 136951,
reg. št. 35526. s-39154
Pregelj Martin, Prešernov trg 6, Koper,
vozniško dovoljenje. g-39096
Pregelj-Moro Barbara, Drevored 1. maja
3, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9395, izdala UE Izola. g-39274
Pristovnik Jani, Sp. Rečica 161, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 247.
p-39030
Pristovnik Jani, Spodnja Rečica 161,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.247, izdala UE Laško. p-39063
Qovanaj Rasim, Linhartova 35, Ljubljana,
preklicuje
delovno
vizo
št.
0424472176, izdano dne 17. 4. 1998.
s-39304
Qovanaj Regjep, Linhartova 35, Ljubljana,
preklicuje
delovno
vizo
št.
0424472174, izdana dne 17. 4. 1998.
s-39303
Ržišnik Anja, Koritno 64, Bled, Alpetourovo vozovnico. g-39079
Radoslav Damir, Gramscijeva 11, Piran,
delovno knjižico. g-39088
Ratej Samo, Mizarska 43, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.11259. p-39045
Ravljen Alenka, Cesta v Gorice 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
614123, reg. št. 120636, izdala UE Ljubljana. s-39322
Razstresen Nataša, Zvezda 3, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana, izdano leta 1992. s-39071
Regulj Katarina, Šempeter v Sav. dol.
84a, Šempeter v Sav. dolini, dijaško mesečno vozovnico, št. 4881. s-39132

Repolusk Anja, Prečna 103, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35792, izdala UE Novo mesto. g-39207
Reshat Arifaj, Linhartova 35, Ljubljana,
preklicuje delovno vizo št. 0424472179,
izdana dne 17. 4. 1998. s-39302
Ribič Miroslav, Savinškova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S323937, št. reg. 187858. s-39112
Rihter Srečko, Migojnice 25a, Griže,
vozniško dovoljenje. p-39009
Rotter Leopolda, Strunjan 27, Portorož,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 734,
izdano dne 9. 10. 1969. g-39141
Rous Helena, Puhova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
445729, reg. št. 164833, izdala UE Ljubljana. s-39028
Rozman-Fetič Lidija, Vrbno 28, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8380.
p-39088
Ružič Tomislav, Trstenjakova ul. 73,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje št.
18278. p-39084
Rupar Angela, Planinska 11, Sevnica,
delovno knjižico. p-39014
Rupnik Suzana, Jelični vrh 8, Idrija, vozniško dovoljenje. p-39020
Rusjan Špela, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322380, reg. št. 80513, izdala UE
Ljubljana. s-39147
Rutar Jana, Volče 41a, Tolmin, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, smer prodajalec, za šolsko
leto 1995/96 in spričevalo o zaključnem izpitu, izdano dne 27. 6. 1996. g-39086
Ručigaj Robert, Novakova ulica 14,
Mengeš, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, izdano leta 1993, št. PAI-165/93. s-39047
Senehovič Milan, Velika Varnica 122,
Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 34026, izdala UE Ptuj. g-39201
Senica Magda, Pod Vrtačo 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje ŠT. 8398. p-39074
Sigi Jožefa, Vid Ivanuševa ulica 11, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
31950313. s-39247
Simić Dušan, Pivka 3, Postojna, vozniško dovoljenje št. 10826. p-39090
Simončič Simon, Plevančeva ulica 43,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Valentin Vodnik v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-39164
Simčič Andrej, Orehovec 37/a, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14081. p-39105
Simčič Renato, Ajba 19, Kanal, spričevalo 2. letnika Zavoda za usposabljanje slušno in govorno motenih, izdano leta 1990.
s-39290
Slatinek Boris, Pristava 12, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11289, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-39019
Slovenec Kovačič Irena, Cesta Oktobr.
žrtev 48b, Šentjernej, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 19563, izdala UE Novo
mesto. g-39284
Smailagić Jasmina, Riharjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245144, reg. t. 186279, izdala UE
Ljubljana. s-39227
Smodiš Martin, Ižakovci 35, Beltinci, delovno knjižico. p-39050
Sofrič Suzana, Ul. T. Dežmana 4, Kranj,
spričevalo 6. razreda OŠ, izdano 22. 6.
1990. g-39266
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Sotošek Edvard, Partizanska c. 20,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje št. 10351,
izdala UE Grosuplje. s-39035
Srša Stanislav, Gostičeva ul. 20, Domžale, zavarovalno polico in kupone, št.
0390700, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-39029
Starman Špela, Godešič 26a, Škofja Loka, Alpetourovo vozovnico. g-39183
Steklasa Albin, Poštna ulica 3c, Vrhnika,
zaključni izpit Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdan leta 1992. s-39301
Sterniša Gregor, Na griču 52, Kranj, vozno karto. g-39184
Stiplošek Sandra, Reška ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije
Moste, izdani leta 1996 in 1997. s-39324
Stopinšek Marjetka, Grobelce 7c, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje št. 16585.
p-39021
Strman Jelena, Zagrebška 16, Čatež,
Brežice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole, za šolsko leto 1966/67, izdano v Trbovljah na ime Gale Jelena. g-39190
Svet Matej, Šarhova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
891000, reg. št. 10006, izdala UE Ljubljana. s-39136
Svetina Katja, Prosvetno 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje št. S 743090, izdala
UE Jesenice. g-39025
Šafarič Darko, Gorica 60, Celje, indeks
št. 80001782. g-39267
Šarc Rozalija, Zapoge 1d, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025592, reg. št. 200817, izdala UE Ljubljana. s-39094
Šegina Marko, Zagozdac 1, Stari trg/ Kolpi, indeks Fakultete za strojništvo. s-39004
Šergan Petra, Jesenova Ravan 5, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 9253, izdala UE Laško. p-39018
Šibau Peter, Horjul 141, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 652463,
reg. št. 130848, izdala UE Ljubljana.
s-39026
Šimič Jadranka, Adamičeva 9, Ljubljana, delovno knjižico. s-39296
Škafar Petra, Rašiška ulica 16, Ljubljana, indeks FDV v Ljubljani. s-39255
Škof Silvana, Kamna gorica 54, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7161, izdala UE Cerknica. s-39249
Škofljanec Martin, Brege 60, Leskovec
pri Krškem, delovno knjižico. s-39051
Škrbec Zlata, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002828, reg. št. 51979, izdala UE
Ljubljana. s-39291
Šoštarič Andrej, Babno polje 88, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 6528, izdala UE Cerknica.
s-39239
Štajner Iztok, V. Pirešica 2a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1058036, izdala UE Žalec. p-39061
Šterk Helena, Celovška 164, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1191.
s-39056
Štrukelj Matevž, Muzejska 3, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 468. g-39020
Štrukelj Matevž, Muzejska 3, Tržič, zavarovalno polico št. AO 0126729. g-39074
Štular Slavko, Podnart 4, Podnart, vozniško dovoljenje št. 13839. g-39213
Šubelj Janez, Cesta v Šmartno 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167893, reg. št. 82027, izdala UE Ljubljana. s-39318
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Tehnikar Ferdo, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8999, izdala UE Slovenj Gradec. g-39198
Ternovšek Brane, Videm 69, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.19351, izdala UE Grosuplje. s-39307
Tomažin Leon, Eipprova ul. 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850757, reg. št. 131608, izdala UE Ljubljana. s-39070
Tone Peter, Vrhe 74, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13746,
izdala UE Slovenj Gradec. g-39090
Trnkoczy Amadej, Ul. Gubčeve brigade
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 413118, reg. št. 8517, izdala
UE Ljubljana. s-39060
Trunkl Ana, Ul. skladateljev Ipavcev 10a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6950, izdala UE Šentjur pri Celju. p-39046
Trček Klemen, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1280. s-39199
Turk Darko, Gradišče 34, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 24318, izdala UE Ptuj. g-39091
Ujčič Urška, Partizanska 11e, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30324.
g-39286
Uranič Robert, Zgornje Stranje 54, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13437. s-39107
Urbanija Katarina, Vrečkova ulica 3,
Kranj, indeks Fakultete za šport, št.
22044110, izdan leta 1997. s-39238
Urh Alenka, Kamna gorica 10, Cerknica, dijaško mesečno vozovnico, št. 0062.
s-39040
Valantič Tanja, Grgar 101, Grgar, vozniško dovoljenje. g-39212
Vehar Ana, Podpeč 84, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 247245,
reg. št. 185914, izdala UE Ljubljana.
s-39293
Velikonja Maša, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Naravoslovo matematične šole, za šolsko leto
1991/92. p-39081
Verbek Andrej, Milčinskega 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42802.
p-39019
Vetrih Stanislav, Šentlenart 28, Mislinja,
preklicuje homologacijo, AO 307169.
g-39262
Vevšeč Martin, Krmelj 88, Krmelj, vozniško dovoljenje, kat. B. g-39273
Vižentin RIko, Pregara 78, Gračišče,
spričevalo 2. letnika SKPŠ Koper, za šolsko leto 1981/82. g-39189
Vidmar Metka, Ul. Bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190453, reg. št. 72466, izdala UE
Ljubljana. s-39117
Vodončnik Milan, C. na Ljubečno 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 4519.
p-39082
Vodopivec Mojca, Ulica Prekomorskih
brigad 4, Postojna, spričevali 3. in 4. let-
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nika Srednje trgovske šole, izdani leta 1996
in 1997. s-39134
Vovk Vladka, Ljubljanska 30, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 32311.
P-39075
Vrandečič Mihaela, Groharjeva ulica 4,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11239, izdala UE Kamnik. s-39332
Vrhovnik Primož, Mala vas 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168201, reg. št. 184483, izdala UE Ljubljana. s-39135
Vučajnk Vladimir, V. Obrež 11, Dobova,
vozniško dovoljenje. g-39204
Zabukovšek Anton, Gubčeva 4, Rogaška Slatina, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu. p-39073
Zafred Ida, Podvozna 2, Portorož, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2686/5/79, izdano dne 25. 1.
1980. g-39187
Zagoričnik Robert, Pongrac 111, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 47734, izdala UE Žalec. p-39042
Zaplotnik Marko, Latence 15, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
804536, reg. št. 32754. g-39021
Zatler Jožica, Vrbje 959, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792922,
izdala UE Žalec. p-39060
Zatler Jožica, Vrbje 95a, Žalec, vozniško dovoljenje. p-39076
Zelenik Ema, Svetinci 41, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35801, izdano v UE Ptuj. g-39193
Zelnik Franc, Predoslje 162, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S85789,
št. reg. 20190, izdala UE Kranj. s-391062
Zorec Stanislav, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, zaključno spričevalo
Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1966. s-39069
Žakelj Mihaela, Slovenska pot 2, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16865.
g-39093
Žbogar Janja, Erjavčeva 17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-39210
Žerjal Ksenja, Šišenska cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141638, reg. št. 183687, izdala UE Ljubljana. s-30130
Žetko Matjaž, Pot v gaj 13, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25314.
g-39099
Živkovič Marina, Frankopanska 24, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12667. s-39165
Žnidar Alojz, Frankolovo 39, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23737. p-39024
Žnidarič Marija, Rimska pl. 14, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4002, izdala
UE Ptuj. g-39277
Žužek Alen, Ul. Oktobrske rev. 31, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9230,
izdala UE Izola. g-39105
Župec Ivan Roman, Budganja vas 3, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 30324. g-39206
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